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DAGORDNING FÖRBUNDSSTÄMMA 2022
för Svenska Armsport Förbundet den 25 mars 2022, Pite Havsbad
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 2021)
9. Föredragande av förvaltningsberättelse (Se bilaga 3, Bokslut för verksamhetsåret 2021)
10. Revisorernas berättelse (Se bilaga 4, Revisionsberättelse 2021)
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 (Se bilaga 5, Motioner 2022)
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

Svenska Armsportförbundet

ver.

För rösträtt erfordras fullgjord rapportering och inbetald förbundsavgift senast 2022-01-31.
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
Arvidsjaur Armsport Idrottsklubb
Blue-Lake Armsport IF
Drakbrytarnas Idrottsförening
Ekerö Idrottsklubb
Falkenbergs Armsportklubb
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
Kometbrytarna IF
Rauk Arm - Storsudrets Armbrytarklubb
Sotenäs Armbrytarklubb
Svanskogs IF
Tassbrottarna ArmBrytningsKlubb
Viking Kraftsport IF
Vimmerby Kampsportsförening
Vätternbrytarna Motala Armbrytarklubb
Växjö Armsport IF
Antal föreningar

SB K
2355
2364
2358
2334
233
2356
2344
236
231
2343
2353
2362
2370
1500
2428
2424
2388
2366
2345
2347
1416
2617
2350
2624
2508
2543
2421
2058
2372
2571

Medlemmar
13
4
14
14
17
32
14
11
20
30
15
62
18
7
11
11
36
21
31
18
1
27
5
8
35
4
15
16
16
1

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
1
1
1
1
1

Distrikt
Övre norr
Nedre norr
Nedre norr
Stockholm/Gotland
Väst
Väst
Mellan
Mellan
Mellan
Väst
Övre norr
Övre norr
Nedre norr
Övre norr
Väst
Mellan
Stockholm/Gotland
Mellan
Öst
Öst
Skåne
Stockholm/Gotland
Stockholm/Gotland
Väst
Mellan
Mellan
Övre norr
Öst
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
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
Armsportförbundet
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BILAGA 2 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2022 av 36 klubbar ute i landet.
Trots det rådande pandemiläget, där den mesta verksamheten varit svårt aQ genomföra har många klubbar
funnit säQ aQ verka på den nivå som varit möjlig.
Styrelsen 2021
Styrelsen har under året beståQ av Ordförande Anders Axklo, vice Ordförande Andreas Johansson, Marie
Widblom, Inger Stenlund, Elina Persson, Anders Karlsson, med suppleanter Carl Lindblom och Roger
Eriksson. Roine Eklund valdes också ]ll styrelsen vid årsmötet 2021, men valde under våren aQ lämna siQ
förtroendeuppdrag.
Styrelsen har under året sammanträQ 9 gånger på via i huvudsak zoom.
Utöver de egna mötena under året så bjöd styrelsen även in ]ll eQ extra ordförandemöte online i juni, för aQ
ge ]llfälle ]ll samtal och erfarenhetsutbyte i pandemiläget. Där diskuterades och förankrades bland annat
den fysiska ordförandeträﬀen, uppskjutandet av SM och genomförande av Armsvenskan under hösten/
vintern 2021/22
Då mycket tävlingsverksamhet försvårats av pandemin bjöd istället styrelsen för första gången någonsin in ]ll
en fysisk ordförandeträﬀ i slutet på augus] i Linköping, med fokus på den lokala föreningens organisa]on
och utveckling. 13 klubbar var representerade, och arbetet under ordförandehelgen präglades av den
strategiska tanken är aQ förbundets verksamhet är det som sker i föreningarna, och aQ erfarenhetsutbytet
mellan föreningarna även på organisatorisk nivå är välbehövligt.
InternaBonell representaBon
Under 2021 så har Svensk Armsport fortsaQ varit representerade i det interna]onella förbundet IFA genom
Anders Axklo som är i kongressen valdes om som president för en mandatperiod om 4 år. Camilla KäQström
fortsäQer i funk]onen som en av 6 ordinarie ledamöter i förbundets interna]onella domarpanel. Under
sommaren 2021 då restrik]oner delvis läQade har Anders Axklo kunnat delta i det interna]onella förbundets
arbete vid styrelsemöten och träﬀar i Slovakien och i Frankrike, men också besökt vårt nystartade
systerförbunds na]onella mästerskap i Danmark, och vid en interna]onell tävling i Norge.
Våra kommiGéer
KommiQéer och ansvariga utses löpande av styrelsen, och svarar inför denna.
DomarkomiQen leds av Camilla KäQström, som trots aQ aQ hon ]ll vardags bor i Tyskland och har begränsats
av rerstrik]onerna under december genomförde en domarutbildning i Stockholm med eQ 15-tal deltagare.
An]dopingkommiQén har utgjordes vid ingången av året av Reijo Ylitalo och Elina Persson. Elina Persson har
under året lämnat det uppdraget för aQ fokusera på sin egen karriär och siQ styrelseuppdrag.
Svenska Mästerskapen 2021
När svenska mästerskapen inte var möjliga aQ genomföra under våren så beslutades det vid det extra onlinemöQ i juni aQ eQ genomförande senare under året inte var önskvärt, utan aQ ]d istället lades på aQ
förbereda 2022. Det förberedande arbete som gjorts inför 2020 ledde ]ll aQ Svensk Armsport sökt och
antagits ]ll SM-veckan 2022 i Piteå. Styrelsen har under hösten arbetat med aQ förbereda mästerskapen, i
deltagande i arrangörs- och förbundsträﬀar, och också med platsbesök i Piteå.
Tävlingsverksamheten
Mycket tävlingsverksamhet har ställts in under året, undantaget några få exempel som varit möjliga aQ
genomföra med lokala föreningar som arrangörer. EQ särskilt omnämnande förtjänar årets upplaga av Flens
Armﬁght, förtjänshullt arrangerat av Flens Armﬁghters i oktober, då inga restrik]oner störde arrangemanget.
Över 200 svälfödda armbrytare, bland dem ﬂera interna]onella gäster. Under hösten 2020 uhormades en
tävlingsserie för förbundets klubbar, där eQ nyQ format skapades för aQ föreningar skulle kunna tävla mot
varandra i lag om 5 ak]va, och möjliggöra tävlande i mindre format. Även deQa ﬁck ställas in 2020, men ejer
samtal på det extra ordförandemötet i juni så startades försöket om under hösten 2021. 6 klubbar anmäldes,
och serien har genomförts trots det rela]vt svaga intresset. En ordentlig utvärdering skall göras för aQ se om
formatet är utvecklingsbart och fyller något syje i fram]den.
InternaBonella framgångar
Då pandemin ledde ]ll aQ eQ planerat EM i Ukraina ställdes in, och aQ Sverige och andra europeiska
na]oner vägrades inrese]llstånd ]ll världsmästerskapen i USA i september så har Svensk Armsport under
året inte företräQs av något landslag. EQ antal av Svensk Armsports medlemmar har däremot vid olika
]llfällen deltagit vid andra interna]onella tävlingar där så reserestrik]oner har ]llå]t, med goQ resultat.
Anders Axklo

ordförande Svenska Armspor1örbundet 2021
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BILAGA 3 • BOKSLUT 2021
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BILAGA 4 • REVISIONSBERÄTTELSE 2020
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BILAGA 5 • Motioner
Motion från Ekerö IK

Hej

Vi har röstat om att Svensk Armsport ska vara medlem i IFA. Nu har det
visat sig att det finns många armbrytare i Sverige som vill tävla i WAF
ändå, eftersom det är fler nationer i WAF och de bästa armbrytarna tillhör
WAF. Svensk Armsport vill att alla ska kunna deltaga i de tävlingar som de
vill tävla på.
Motionen gäller att Svensk Armsport ska stötta även de armbrytare som
vill tävla i WAF.
* Bli medlem i WAF
* Ha en lagkapten på EM/VM
* Hantera anmälan och anmälningsavgifter till EM/VM
* Etc
Ekerö IK 220225
Genom Torbjörn Reutergårdh
________
Styrelsen för Svenska Armsport har att yttra sig om motionen inför kommande årsstämma.
Styrelsen rekommenderar att årsstämman avslår motionen i sin helhet..

Motivering
Svensk Armsports föreningar röstade 2019 med överväldigande majoritet för att lämna WAF på
grund av en rad ställningstagande och missförhållande som rådde inom organisationen. WAF har
inte sedan dess ändrad sin hållning i något av det som Svensk Armsport tagit avstånd ifrån, utan
har tvärtom fortsatt med godtyckliga avstängningar och hindrande av idrottsutövning, senast under
slutet på 2021 då man stängde av en hel nation.
Svensk Armsport kan omöjligen betala medlems- eller startavgifter till en organisation man valt att
lämna, eller bistå med några som helst resurser för att förenkla ett deltagande som i andemening
går emot ett tydligt majoritetsbeslut på två på varandra följande årsmöten. Svenska armbrytare är
fria att anmäla sig och tävla på vilka tävlingar man vill, men gör så på eget bevåg.
Ett deltagande som individ på eget bevåg får heller inte utge sig för att vara en
nationsrepresentation enligt Svensk Armsports stadgar
3.1 För deltagande i internationella tävlingar gäller 8 kap 3 § i SB&K:s stadgar.
Nedanstående gäller alltså
3 § Deltagande i internationella tävlingar
3.1 Bara den som uttagits till landslag av UF-styrelse får representera Sverige i internationella
tävlingar. Den som inte är landslagsuttagen får inte bära sådan utrustning eller uppträda på ett
sådant sätt att arrangör, medtävlande eller publik ges intrycket att denna representerar Sverige.
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BILAGA 6 • VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplan för Svenska Armsportförbundet 2022
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 2022
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 världsförbund 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 2022, 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 2022
•
Juridiska och disciplinära frågor
•
Marknadsföring och annonsering
•
Hemsidan
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BILAGA 6 • BUDGET 2021
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BILAGA 7 • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Inför kommande årsmöte 2022-03-25
Valberedningen har sedan årsmötet 2021-03-22, bestått av Mitcho Tek, Johanna Falkenström
och Torbjörn Kaunitz.
Valberedningen har beretts möjlighet att närvara vid styrelsemötena under året.
Valberedningens kommunikation har skett via Messenger och telefonsamtal.
De nominerade är Robert Rodin och Petra Damm. Petra Damm har avböjt. Torbjörn
Reutergårdh har erbjudit sin hjälp till styrelsearbete. Leif Larsson har erbjudit sin hjälp till
styrelsearbete.
Valberedningen tackar Elina Persson och Carl Lindblom för det arbete de ägnat Svensk
Armsport.
Vakanta poster inför årsmötet 2022-03-25.
Fyra ledamöter om 2 års perioder samt två suppleanter om 1 års perioder.
Valberedningens förslag till styrelsens årsmöte
Ordförande

Anders Axklo 1 år kvar (omval/nyval 2023)

Andreas Johansson

ordinarie ledamot 1 år kvar (omval/nyval 2023)

Mari Widblom

ordinarie ledamot 1 år kvar (omval/nyval 2023)

Roger Eriksson

ordinarie ledamot 1 år kvar (omval/nyval 2023)

Anders Karlsson

ordinarie ledamot nyval period om 2 år (omval/nyval 2024)

Inger Stenlund

ordinarie ledamot nyval period om 2 år (omval/nyval 2024)

Linda Dahlgren

ordinarie ledamot omval period om 2 år (omval/nyval 2024)

Pirjo Holmström

suppleant nyval period om 1 år (nyval/omval 2023)

Elin Janeheim

suppleant nyval period om 1 år (nyval/omval 2023)

Revisor

valberedningen föreslår Robert Rodin i samarbete med
Kent Andersson till årsstämman 2023.

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
Valberedningen tackar armbrytar Sverige för ett gott bemötande i fråga om styrelsearbete.
För valberedningen 2022-03-05

Mitcho Tek

Johanna Falkenström

Torbjörn Kaunitz

Sida 13 (av 13)

