FÖRBUNDSSTÄMMA
SVENSK ARMSPORT
Stockholm 21 mars 2020

DAGORDNING ÅRSMÖTET 2020
vid ordinarie årsmöte för Svenska Armsport Förbundet 2020-03-21, Stockholm.

1.

Förbundsstämmans öppnande

2.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman
(Se bilaga 1, Röstlängd)

3.

Fråga om stämman är behörigen utlyst

4.

Val av ordförande vid stämman

5.

Val av sekreterare vid stämman

6.

Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet, samt val
av två rösträknare

7.

Fastställande av föredragningslistan

8.

Föredragande av verksamhetsberättelse (Se bilaga 2, Verksamhetsberättelse 2019)

9.

Föredragande av förvaltningsberättelse (Se bilaga 3, Ekonomisk berättelse för
verksamhetsåret 2019)

10.

Revisorernas berättelse (Se bilaga 4, Revision 2020)

11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

12.

Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner)
a. Stadgeändring: (Se bilaga 5, Propositioner)

13.

Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen.
a.

Seedning på SM (Se bilaga 6, Motioner)
Styrelsen beslutar att rekommendera årsmötet att tillsätta en arbetsgrupp att bereda frågan inför
kommande årsmöte.

b.

Dokumentation på Webben (Se bilaga 6, Motioner)
Styrelsen beslutar att rekommendera bifall till motionen men påtalar samtidigt bristen av ideell
arbetskraft i dessa och liknande frågor.

14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår (Se bilaga 7,
Verksamhetsplan 2020)

15.

Fastställande av årsavgift per medlem till Förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar

16.

Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
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17.

Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen

18.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (Se bilaga 8, Budget 2020)

19.

Fastställande av antalet ledamöter (Se bilaga 9, Valberedningens förslag)

20.

Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (Se bilaga 9, Valberedningens
förslag)

21.

Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen

22.

Val av två revisorer Varav en ska utses av SB&K

23.

Förbundsstämmans avslutande
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BILAGA 1 • RÖSTLÄNGD
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BILAGA 2 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2020 av 37 klubbar ute i landet, 3 fler än det föregående
året. Efter att Armbrytning antogs som sport av Budo&Kampsport har en flytt av klubbarnas
medlemskap dit fullföljts, och alla medlemskap och registreringar är fullt överförda till
Budo&Kampsport.
Styrelsen 2018
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Anders Axklo, vice Ordförande Andreas Johansson,
Marie Widblom, Erika Brundin, Jimmy Cebula. Roine Eklund, Elina Persson, Pelle Chamliden.
Styrelsen har under året sammanträtt 9 gånger på via Skype.
Budo&kampsportsförbundet årskongress antog under 2017 som ett eget underförbund under
Budo&kampsport, och armbrytningen är därmed permanent organiserade under Budo&kampsport
och RF, vilket på ett mycket påtagligt sätt syns i resultaten, både volymmässigt i organisationen och i
kvalitet.
Internationell representation
2019 har varit ett turbulent år internationellt i armbrytning, och under hot om atleters och
funktionärers avstängning så beslutade Svensk Armsport vid ett extra insatt årsmöte den 12 juli med
två tredjedelars majoritet att lämna det internationella förbundet som slitits sönder av korruption
och personliga konflikter. Detta efter att bland annat ha blivit förvägrade rösträtt vid kongressen i
samband med EM i Grekland. Under 2018–2019 har Svensk Armsport också drivit ett projekt inom
internationell utveckling med syfte att säkra stadgar och grunddokument i de internationella
organisationerna så att det reflekterar en sund demokratisk anda och hållbarhet. Detta arbete
resulterade i en sund och stark grund stadgemässigt, som låg till grund för ett bildande av ett nytt
internationellt förbund, International Federation of Armwrestling (IFA) med säte i Schweiz. Anders
Axklo utsågs till ordförande i IFA i den interimsstyrelse som formades vid bildandet. Vid ytterligare
ett extra årsmöte i september så fattade Svensk Armsport ett enhälligt beslut att gå med i det nya
internationella förbundet. Vid den första kongressen i samband med VM i december. så valdes även
Svensk Armsports ordförande Anders Axklo till president i IFA.
Svensk Armsports intressen har under IFA kongressen naturligtvis varit särskilt representerade. Efter
beredning av frågorna i styrelsen så har Sverige företrätts av förbundskapten Jimmy Cebula. Sveriges
förutsättningar för att aktivt vara med och påverka den internationella utvecklingen inom
armbrytningen i enlighet med vad som betraktas som god sed i svensk idrottsrörelse har aldrig varit
större.
Våra kommittéer
Kommittéer och ansvariga utses löpande av styrelsen, och svarar inför denna. Den nya situation som
upptagande i B&K innebär en nystart där kommittéerna får motparter i förbundet att relatera till och
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arbeta tillsammans med, ett arbete som pågår, men också behöver utvecklas.
Sportkommitténs arbete har under året kommit att hanterads direkt under styrelsen.
Domarkomitten har under året förändrats och utgörs Aysu Yuksel, Mari Thysell, och Camilla
Kättström. Antidopingkommitteen har utgjorts av Pelle Chamliden, Reijo Ylitalo och Elina Persson.
Det idrottsliga utvecklingsarbetet har under året operativt bedrivits primärt av Jimmy Cebula och
Roine Eklund.
Svenska Mästerskapen 2019
Årets höjdpunkt inom svensk armbrytning är de svenska mästerskapen som 2019 arrangerades av
Kaisho Skåne Armsport. Över 280 aktiva tävlande sammanlagt, fördelat på såväl ålder som
viktklasser. SM:et fortsatte på den inslagna vägen med hjälp av sekretariat från det polska
systerförbundet, som också sköter de internationella mästerskapen, så är det operativa
genomförandet etablerat på samma höga standard som de internationella mästerskapen.
Tävlingsverksamheten
Utöver mästerskapen så har förbundets medlemsklubbar under året arrangerat flera tävlingar, som
knappast kan kallas mindre. Däribland Nordic Open på Tyngre, en tävling som ambulerar i
arrangörskap mellan de nordiska länderna.
Vi ser med glädje på hur tävlingsfloran växer och tävlingskalendrarna fylls, och att vi därmed får mer
armbrytning året runt. Behovet av en samlad tävlingskalender är tydlig, och arbetet med
informationskrav runt tävlingar balanseras mot en tillåtande attityd till nya initiativ. Flera
tävlingsarrangörer har under året med förbundets välsignelse fortsatt med den klassindelning som
kallas klass 1 och pro, för att skapa en mer relevant sportslig förutsättning för de brytare som har
varit aktiva en tid och vill fortsätta att vara det, men som inte kan konkurrera i elit. Ansvaret för
indelning i de olika klasserna ligger fortsatt på den enskilda arrangören som väljer att ha klass 1.
Utöver tävlingar har det som i armbrytning kommit att kallas storträningar utvecklats, då armbrytare
från många olika klubbar samlas mer informellt för armbrytning och träning. För många mindre
klubbar hart det blivit ett alternativ till tävlingsverksamhet att istället stå värd för en storträning.
Internationella framgångar
Sveriges sportsliga framgångar i internationella mästerskapen har nått nya höjder, med topp 5
placering i den sammanställda lagtävlingen i EM Grekland, och en total dominans vid VM
tillsammans med värdnationen, där Sverige vann lagtävlingen i seniorklasserna, och var två i samtliga
ålderskategorier, bland 32 deltagande nationer, något som i huvudsak är ett resultat av Sveriges
bredd i både junior, senior och veteranklasser. Landslaget har under året förtjänstfullt letts av
förbundskapten Jimmy Cebula.
Utöver de officiella mästerskapen har svenska armbrytare också rönt framgångar vid ett antal olika
proffsgalor och tävlingar under året.
Anders Axklo
ordförande Svenska Armsportförbundet 2019
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BILAGA 3 • EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019
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BILAGA 4 • Revision 2020
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BILAGA 5 • PROPOSITIONER
Förslag på stadgeändring

Nedan finns våra attsatser, men för tydlighetens skull presenteras först en jämförelse av de
föreslagna förändringarna i stadgan.
Nuvarande skrivelse:
7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman 7.1 Förslag till ärenden att
behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen
senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i Förbundet.
Ny lydelse:
7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman 7.1 Förslag till ärenden att
behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen
senast 30 dagar före stämman. Rätt att motionera har förening i Förbundet.

Styrelsens förslag till beslut:
• Att stämman antar föreslagna ändringar av stadgarna enligt styrelsens föreslag
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BILAGA 6 • MOTIONER

Motion: Seedning på SM
Bakgrund
Bredden inom svensk armbrytning blir bara större vilket gör att lottens roll vid Svenska
mästerskapen inte längre går att blunda för. I och med att IFA har färre viktklasser än
tidigare samtidigt som sporten i Sverige växer är faktorer som talar för att klasserna i
framtida SM kommer bli stora. De bästa i Sverige är idag inte lika överlägsna som förut vilket
också talar för att seedning är nödvändigt. Lägg då på att SM kommer fortsätta att vara ett
kval till landslaget så blir behovet av seedning av klasserna än viktigare. Exempelvis kan man
seeda minst två (helst tre) i klasser som överstiger tio personer. Detta för att ytterligare
förstärka de bästa i Sveriges möjlighet att få representera Sverige i landslaget vid
internationella mästerskap.
Med bakgrund av det här är mitt förslag att:
Svenska armsports förbundsstyrelse ska försöka ta fram regler och praxis för seedning vid
SM och om möjligt implementera seedning redan till 2021. Om seedning inte kan införas till
2021 ska förbundsstyrelsen återrapportera vilket arbete som är gjort i frågan vid nästa
ordinarie förbundsstämma.
/Kent Andersson STIL Armbrytning

Motion: Dokumentation på Webben
Bakgrund
Svensk armsports facebooksida används idag till stor del för spridning av
armbrytningsrelaterad information. Dock kan det vara svårt att hitta gammal information på
ett lätt sätt. Svensk armsports vanliga hemsida är mer lättöverskådlig men viktigt
information kan ändå komma långt ner i nyhetsflödet. Årsmöteshandlingar
(förbundsstämma) och protokoll saknas i hemsidans dokumentarkiv. Dessa dokument
behöver vara lättillgängliga för förbundets medlemmar och revisorer.
Med bakgrund av det här är mitt förslag att:
Svenska armsports förbundsstyrelse ska uppdatera dokumentarkivet på Svensk armsports
hemsida med minst tidigare års (från 2018) årsmöteshandlingar och protokoll. Även extra
insatta årsmöten bör finnas tillgängliga.
/Kent Andersson STIL Armbrytning
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BILAGA 7 • Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan
för Svenska Armsportförbundet 2020

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Enligt våra stadgar har vi som övergripande verksamhetsidé att utforma armsporten i Sverige
så att;
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Vi ska i allt väsentligt vara våra klubbar behjälpliga utifrån klubbarnas behov.
Detta genom våra olika kommittéers arbete samt styrelsens arbete samordna,
främja och utveckla:
• Klubbarna i Svenska Armsportförbundet
• Tävlingsverksamheten
• Träningsläger
• Utbildning av ledare, domare och funktionärer med flera
• Klubbarnas ungdomsverksamhet
• Samarbetet med Svenska Budo- och kampsportförbundet
PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN 2020
Kontakt mellan föreningar och förbundsfunktionärer
I takt med att förbundet växer, och mer ansvar faller på föreningarna, så finns det ett ökat behov
av att kunna lita på kommunikationsvägarna mellan styrelse, kommittéer och föreningar. Det
informella och snabba öppna informationsflödet i sociala medier är i stort mycket positivt, men
behöver också kompletteras med kanaler där en större säkerhet finns om mottagaren har
uppfattat kommunikationen. I detta ligger en proaktivitet från förtroendevalda, men också ett
ansvar hos föreningarna att se till att kontaktuppgifter hålls uppdaterade så att inte information
faller mellan stolarna på föreningsnivå.
Sportkommittén
Under de gångna åren har flera olika modeller provats för att organisera den sportsliga
utvecklingen inom armbrytningen, med varierad framgång. Sedan hösten 2017 har frågorna
hamnat direkt under styrelsen, och kommer under 2020 att vara ett prioriterat område direkt
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på styrelsens agenda, avseende landslagsuppdrag, träningsläger, träningsupplägg,
utvecklingstrappa med mera.
Paraverksamheten
Sedan 3 år finns det på internationell utveckling inom para-armbrytning med ordentlig
klassificering och rättvisa förutsättningar utifrån olika funktionshinder. Armbrytning är en
sport med i det närmaste unika förutsättningar för utövare med funktionshinder, och Svensk
Armsport avser att under 2020 lyfta para-armbrytningen till en prioriterad och organiserad del
av svensk armbrytning
Antidopingsverksamheten
Armbrytning är internationellt en utsatt sport i dopingsammanhang, och det internationella
arbetet i kampen mot drogerna utvecklas hela tiden. I Sverige har frågorna under det gångna
året varit i skymundan, och kommer därför att ägnas särskild uppmärksamhet under 2020,
både i ekonomisk prioritering och i styrelsearbetet.

ARRANGEMANG/ANSVARSOMRÅDEN
I verksamhetsplanen för respektive kommitté finns en närmare beskrivning av arrangemang
och verksamhetsområden. Förutom detta ansvarar styrelsen för:
• Utmärkelser under 2020
• Juridiska och disciplinära frågor
• Marknadsföring och annonser
• Hemsidan
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BILAGA 8 • BUDGET 2020

14 av 15

BILAGA 9 • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2020
Valberedningens förslag kommer att presenteras efter den 15 mars då en utannonserade
nomineringstiden gått ut.
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