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DAGORDNING FÖRBUNDSSTÄMMA 2021
för Svenska Armsport Förbundet den 22 mars 2021, digitalt via Easymeet Online.
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 2020)
9. Föredragande av förvaltningsberättelse (Se bilaga 3, Bokslut för verksamhetsåret 2020)
10. Revisorernas berättelse (Se bilaga 4, Revisionsberättelse 2020 samt bilaga 5 Redovisning av
motionshantering 2020)

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen.
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
(Se bilaga 6, Verksamhetsplan 2021)

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
17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (Se bilaga 7, Budget 2021)
19. Fastställande av antalet ledamöter (Se bilaga 8, Valberedningens förslag)
20. Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (Se bilaga 8, 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
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Preliminär röstlängd 2021 - Svenska Armsportförbundet

ver. 2021-02-15

För rösträtt erfordras fullgjord rapportering och inbetald förbundsavgift senast 2021-01-31
Om förening har rapporterat samt betalat i tid men saknas i röstlängden, var god meddela info@budokampsport.se så snart
som möjligt. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K:nr samt betalningsdatum.
Förening
Blue-Lake Armsport IF
Drakbrytarnas Idrottsförening
Falkenbergs Armsportklubb
Flen Sport och Hälsa Idrottsförening
Föreningen Aktiv Armsport
Föreningen Brynäs Armwrestling
Föreningen Dalabrytarna
Föreningen Flens Armfighters
Föreningen Göteborg Armsport
Föreningen Northern Arms
Föreningen Storuman Armsport Lappmarken
Föreningen Strömbrytarna
Föreningen Studentidrotten Luleå
Föreningen Trollhättans Armsport
Gefle Armsport Klubb
Hammarby IF Armbrytarförening
Hedemora Armsports Klubb
Iron Arms Wexio IF
Jönköping Armbrytarklubb
Kaisho Kampsportklubb
Nora Atletklubb
Svanskogs IF
Viking Kraftsport IF
Vätternbrytarna Motala Armbrytarklubb
Växjö Armsport IF
Antal föreningar: 25

SB&K
2364
2358
2339
2403
2356
2344
2369
2319
2343
2353
2362
2370
1500
2428
2424
2388
2366
2345
2347
1416
2336
2508
2421
2372
2571

Medl.
3
16
13
6
26
31
10
11
31
8
50
28
5
10
12
30
35
42
15
29
9
23
14
16
7
480

Röster
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

Distrikt
Nedre norr
Nedre norr
Väst
Mellan
Väst
Mellan
Mellan
Mellan
Väst
Övre norr
Övre norr
Nedre norr
Övre norr
Väst
Mellan
Stockholm/Gotland
Mellan
Öst
Öst
Skåne
Mellan
Mellan
Övre norr
Öst
Öst

Underförbund
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
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BILAGA 2 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2021 av 36 klubbar ute i landet, 1 mindre än det
föregående året. En mycket positiv tillväxtkurva har därmed brutits av det rådande
pandemiläget, där den mesta verksamheten varit omöjligt att genomföra
Styrelsen 2020
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Anders Axklo, vice Ordförande Andreas
Johansson, Marie Widblom, Inger Stenlund, Roine Eklund, Elina Persson, Anders
Karlsson, med suppleanter Carl Lindblom och Roger Eriksson.
Styrelsen har under året sammanträtt 8 gånger på via i huvudsak zoom.
Då i princip all verksamhet varit omöjlig under rådande restriktioner har styrelsens arbete
varit fokuserat på att hjälpa föreningar att tolka och tillämpa vad som varit möjligt, och
hela tiden hålla ett beredskapsläge för en snabb uppstart närhelst det skulle bli möjligt.
När restriktionerna stramades åt i den andra vågen tog också styrelsen beslut om att
rekommendera medlemsföreningarna att helt avstå organiserad gemensam verksamhet
eftersom armbrytning till sin natur knappast kan bedrivas på ett rimligt smittsäkert sätt.
Internationell representation
Under det märkliga år som 2020 har varit så har Svensk Armsport fortsatt varit
representerade i det internationella förbundet IFA genom Anders Axklo som är vald till
president. Camilla Kättström har också utsetts till som en av 6 ordinarie ledamöter i
förbundets internationella domarpanel. Då i princip all internationell verksamhet har varit
inställd under året så har dessa funktioner primärt deltagit i det arbete som pågått digitalt
för att förbereda en snabb uppstart av verksamheten när pandemin så tillåter.
Våra kommittéer
Kommittéer och ansvariga utses löpande av styrelsen, och svarar inför denna.
Domarkomittenär under förändring och leds av Camilla Kättström
Antidopingkommitteen har utgjorts av Reijo Ylitalo, Elina Persson och Pelle Chamliden.
Svenska Mästerskapen 2020
De svenska mästerskapen var för första gången förlagda till SM-veckan Vinter, något
som mottagits med stor glädje av förbundets medlemmar och aktiva. Det förberedande
arbete som gjorts inför detta även om veckan ställdes in har sedan lett till att Svensk
Armsport nu även sökt till SM-veckan 2022 i Piteå.
Tävlingsverksamheten
I princip all tävlingsverksamhet har ställts in under året, och styrelsen har ansvarat för en
tolkning och tillämpning av RF och myndigheternas riktlinjer under pandemin.
Armbrytartävlingar har av hävd varit fokuserade på många klasser och en stor samling av
gräsrötter till tävlingarna, vilket har varit omöjligt under pandemin. I början på hösten
utformades därför en tävlingsserie för förbundets klubbar, där ett nytt format skapades för
att föreningar skulle kunna tävla mot varandra i lag om 5 aktiva. 10 stycken klubbar var
anmälda och beredda att delta, när restriktionerna i den andra vågen av pandemin gjorde
även tävlingar i detta rejält mindre format omöjliga.
Internationella framgångar
Eftersom samtliga internationella tävlingar har ställts in harmöjligheten till internationellt
tävlande helt uteblivit.

Anders Axklo
ordförande Svenska Armsportförbundet 2020
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BILAGA 3 • BOKSLUT 2020
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BILAGA 4 • REVISIONSBERÄTTELSE 2020
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BILAGA 5 • Redovisning av motionshantering från 2020
På årsmötet 2020 ställdes en motion om att utreda och arbeta med frågan om en möjlig
seedning som grund för SM-klasserna istället för det nu rådande slumpuppställningen.
Eftersom intresset har varit svagt från medlemmar att delta i något egentligt arbete i
frågan så har styrelsen själva utrett och diskuterat frågan.
Den är i sig inte ny, utan har återkommit i många olika tillämpningar under de senaste tio
åren, huvudsakligen med fokus på hur en ranking eller kvalsystem skulle kunna inrättas.
Det har också i privat ordnade tävlingar förekommit seedningar av startstegar utifrån
arrangörernas bedömning, och erfarenheten från detta har tagits med i samtalet i frågan.
Frågan kan delas in i två led. Dels hur en startstege kan inrättas utifrån en rankning/
seedning, och dels hur denna ska tas fram.
Den första delen är okomplicerad, och har prövats. De högst rankande ställs i första
omgången mot de lägst rankande, så att vid en tävlingsutveckling utan överraskningar de
två högst rankade inte ställs mot varandra förrän i den sista matchen i den obesegrade
poolen.
Detta innebär att lägre rankade brytare i hög grad kommer att förlora första matchen,
men därefter ställs mot mer jämnt motstånd. De högsta rankade kommer i hög grad att
fortsätta obesegrade, och risken att få ned någon av toppnamnet i återkvalspoolen tidigt i
stegen minimeras, och slutresultatet snedvrids inte av slumpen tidigt i stegen.
Den andra delen av frågan är mer komplex, och är där svårigheten uppstår, nämligen att
fastslå en rättvisande ranking i respektive klass. Givet den stora mängd klasser som finns
som i princip bara hålls på SM så kommer aktuell bedömningsgrund att saknas.
Eventuellt skulle föregående års resultat kunna vara utgångspunkt, men skulle bli alldeles
för gammal och inkomplett information.
Begränsar man ambitionen till seniorklasserna så blir totalvolymen mindre, och kanske
mer möjligt, och då får man hantera två olika system på samma mästerskap. Det går i
och för sig, men frågan om hur ett trovärdigt underlag för seedning tas fram kvarstår. Här
finns två möjliga vägar. Den ena är att seedningen ska göras på någon form av subjektiv
bedömning. Då måste det till en kunnig kommitte med god kunskap och gott underlag
som kan göra den bedömningen mellan invägning och tävlingstart, för samtliga berörda
klasser. Det är i sig en utmaning, givet att intresset för att delta i frågan har varit minst
sagt sval. Om den rena bemanningen och arbetsbelastningen i det tillgängliga tidsfönstret
ändå kan lösas så kvarstår det faktum att det ändå öppnar för diskussion om den
subjektiva bedömningen. Att eventuella fördelar i en startstege delas ut av en grupp
individer är betydligt svårare att försvara ur rättvisesynpunkt än ett rent slumpförfarande.
Det andra alternativet är att skapa tillräckligt dataunderlag i form av resultat från andra
tävlingar under året. De idrotter som har ett sådant system har en helt annan volym för att
komma upp i en kritisk mängd data som bedömningsgrund än vad svensk armbrytning
erbjuder. Visserligen hålls ett antal tävlingar som teoretiskt kan användas, men om en
seedning ska gå att göra krävs att samtliga tävlingar som räknas in avhålls i exakt
samma viktklasser och med samma förutsättningar som SM. Klasser kan inte slås
samman, domare måste hålla samma nivå, invägning måste hålla samma nivå, och
seedningsunderlag kan bara tas fram i den klass där man ska tävla. En vinst i en tävling i
en annan viktklass än den man vill tävla på vid SM går inte att bedöma eller räkna in.
Tvingar man ändå samtliga tävlingar att följa samma form och klassindelning för att
kunna använda dataunderlaget, så kommer konkurrensfaktorn vid olika tävlingar ändå att
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snedvrida dataunderlaget. En seger i en klass bestående av 2 personer är inte mycket till
dataunderlag, jämfört med en annan tävling där det deltagit 10 personer i klassen. Ett
seedningsystem grundad på otillräckliga data blir alltså lika slumpartat som det nu
gällande systemet med slumpgenerering som också är fastslaget i internationella regler.
Givet ovanstående så ser styrelsen ingen rimlig möjlighet att övergå till en seedning vid
Svenska mästerskapen, och föreslår att diskussionen och förslaget med svar läggs till
handlingarna.

På uppdrag av styrelsen

Anders Axklo
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BILAGA 6 • VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplan för Svenska Armsportförbundet 2021
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 2021
Sportkommittén
Under de gångna åren har flera olika modeller provats för att organisera den
sportsliga utvecklingen inom armbrytningen, med varierad framgång.
Då verksamhetsåret 2020 präglades av covid-19 i stor utsträckning så kom i stort
sett hela svenska armsportsverksamheten att ligga i påtvingad vila.
Sedan hösten 2017 har frågorna hamnat direkt under styrelsen, och kommer under
2021 att vara ett prioriterat område direkt på styrelsens agenda, avseende
landslagsuppdrag, träningsläger, träningsupplägg, utvecklingstrappa med mera.
Paraverksamheten
inom vårt färldsförbund IFA finns det Särskilda satsningar och 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 2021 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 även i denna kommitté legat lite på is det gångna året och kommer därför
att ägnas särskild uppmärksamhet under 2021, både i ekonomisk prioritering och i
styrelsearbetet.
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ARRANGEMANG/ANSVARSOMRÅDEN
I verksamhetsplanen för respektive kommitté finns en närmare beskrivning av
arrangemang och verksamhetsområden. Förutom detta ansvarar styrelsen för:
•
Utmärkelser under 2021
•
Juridiska och disciplinära frågor
•
Marknadsföring och annonsering
•
Hemsidan
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BILAGA 7 • BUDGET 2021
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BILAGA 8 • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Inför kommande årsmöte 2021-03-22.
Valberedningen har sedan årsmötet 2020-06-03, bestått av Mitcho Tek, Johanna
Falkenström och Torbjörn Andersson.
Valberedningen har beretts möjlighet att närvara vid styrelsemötena under året.
Valberedningens kommunikation har skett via Messenger och telefonsamtal.
Vakanta poster inför årsmötet 2021-03-22.
Tre ledamöter om 2 årsperioder, två suppleanter om 1 årsperioder samt ordförande
om 2 års perioder.
Valberedningens förslag till styrelsens årsmöte:
Ordförande Anders Axklo omval period om 2 år (omval/nyval 2023)
Andreas Johansson ordinarie ledamot omval period om 2 år (omval/nyval 2023)
Mari Widblom ordinarie ledamot omval period om 2 år (omval/nyval 2023)
Roine Eklund ordinarie ledamot omval period om 2 år (omval/nyval 2023)
Anders Karlsson ordinarie ledamot 1 år kvar (omval/nyval 2022)
Inger Stenlund ordinarie ledamot 1 år kvar (omval/nyval 2022)
Elina Persson ordinarie ledamot 1 år kvar (nyval/omval 2022)
Carl Lindblom suppleant omval period om 1 år (nyval/omval 2022)
Roger Eriksson suppleant omval period om 1 år (nyval/omval 2022)
Revisor- inga förslag från valberedningen. Valberedningen överlåter till årsmötet att
inkomma med förslag på revisor för kommande mandatperiod om 1 år.
Valberedningen överlåter på årsmötet att inkomma med förslag på valberedning inför
kommande mandatperiod om 1 år.
Valberedningen uppmärksammar och påtalar att det är kommande mandatperiods
styrelse som ska fördela nedanstående poster inom styrelsen (se § 24 Svensk
Armsportsförbundets stadgar).
- vice ordförande
- sekreterare
- kassör
För valberedningen 2021-03-22.
Mitcho Tek Johanna Falkenström Torbjörn Andersson
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