FÖRBUNDSSTÄMMA
SVENSK ARMSPORT
Helsingborg 8 mars 2019

DAGORDNING ÅRSMÖTET 2019
vid ordinarie årsmöte för Svenska Armsport Förbundet 2019-03-08, Helsingborg.

1.

Förbundsstämmans öppnande

2.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman

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 1

9.

Föredragande av förvaltningsberättelse – Se bilaga 2

10.

Revisorernas berättelse

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 3
a. TÄVLINGSKOMITÈE – Brynäs Armwrestling
Ett svenskt landslag består idag ofta av 40–50 individer, och en samordning av resor och
boende är en arbetsmängd som knappast kan utföras på ideell basis, alldeles utöver
frågan om betalningsansvar. Att lägga ut reseansvaret på resebyrå är förvisso möjligt,
men tar ifrån den enskilde tävlanden möjlighet att själv välja kostnadsnivå på boende och
resa. I ljuset av detta rekommendera styrelsen avslag på motionen, men uppmuntrar till
en samordning på klubbnivå.
b. DOMARARVODE – Vätternbrytarna Motala
Styrelsen anser att identiteten och värdet i det ideella arbete som ligger till grund för den
svenska idrottsrörelsen måste vara en bärande del i allt funktionärsarbete, inklusive
domare. Arrangörer har rätt att ersätta domare och funktionärer fritt efter
överenskommelse, men styrelsen tror att en fastställd miniminivå går emot principen om
ideellt engagemang och rekommenderar därför avslag på motionen.
c. ALKOHOLFRIA TÄVLINGAR - Vätternbrytarna Motala
Svensk Armsport verkar för en alkohol- och drogfri idrottsutövning, och har en policy i det
avseendet som är tydlig och konkret. Ett förbud mot tävlingar i lokaler som serverar
alkohol skulle leda till gränsdragningsproblem och tolkningar som inte blir konstruktivt.
Styrelsen rekommenderar därför avslag på motionen.
d. DOPINGTESTER - Vätternbrytarna Motala
Svensk Armsports föreningar betalar föreningsavgift och medlemsavgifter som i grund
avser att täcka även antidopingarbetet. Krav på ytterligare avgifter, om än med ett gott
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syfte riskerar att snedvrida och hämma klubbarnas arbete. Styrelsen
välkomnar en diskussion om budgeten till antidopingarbetet, men rekommenderar avslag
på motionen om särskild avgift.
14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

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

19.

Val av ordförande i Förbundet – Se bilaga 4

20.

Fastställande av antalet ledamöter – Se bilaga 4

21.

Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen – Se bilaga 4

22.

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

23.

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

24.

Förbundsstämmans avslutande
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BILAGA 1 • STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018
Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2019 av 34 klubbar ute i landet, 5 fler än
det föregående året.
Efter att Armbrytning antogs som sport av Budo&Kampsport har en flytt av
klubbarnas medlemskap dit fullföljts, och all amedlemskap 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 och Anna Eriksson.
Styrelsen har under året sammanträtt 13 gånger, på telefon,
Budo&kampsportsförbundet årskongress antog under 2017 som ett eget
underförbund under Budi&kampsport, och armbrytningen är därmed permanent
organiserade under Budo&kampsport och RF. 2018 har varit det första året där
arbetet fullt ut varit införlivat med den större organisationen, vilket på ett mycket
påtagligt sätt syns i resultaten, både volymmässigt i organisationen och i kvalitet.
Internationell representation
Svensk Armsport har deltagit vid EAF:s och WAF:s respektive kongresser i samband
med EM och VM. Efter beredning av frågorna i styrelsen så har Sverige företrätts av
ordförande Anders Axklo. Vid europeiska förbundets kongress i samband med VM i
Budapest i september så valdes också Anders Axklo via ett fyllnadsval till vice
president i EAF, och Sveriges förutsättningar för att aktivt påverka den struktur och
transparens som är god sed i svenskt föreningsliv har ökat väsentligt.
Under 2018-2019 pågår driver Svensk Armsport också ett projekt inom interationell
utveckling med syfte att säkra stadgar och grunddokument i de internationella
organisationerna så att det reflekterar en sund demokratisk anda och hållbarhet.
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 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.
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BILAGA 1 • STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Svenska Mästerskapen 2018
Årets höjdpunkt inom svensk armbrytning är de svenska mästerskapen som 2018
arrangerades av förbundet själv i samarbete med Hedemora Armsport. Över 260
aktiva tävlande sammanlagt, fördelat på såväl ålder som viktklasser. SM:et fortsatte
på den inslagna vägen med hjälp av sekretariat från WAF och EAFs 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. 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 pro. 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 under de internationella mästerskapen har fortsatt i
de senaste årens spår, med topp tio placeringar i nationsrankingen på både EM i
Sofia, Bulgarien och VM i Antalya, Turkiet, något som i huvudsak är ett resultat av
Sveriges bredd med framgångar i både junior, senior och veteranklasser. Landslaget
har under året förtjänstfullt letts av förbundskapten Jimmy Cebula.
Anders Axklo
ordförande Svenska Armsportförbundet 2018
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BILAGA 2 • EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
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BILAGA 2 • EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
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BILAGA 2 • EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
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BILAGA 3 • MOTION: TÄVLINGSKOMMITÉE
– BRYNÄS ARMWRESTLING

Motion Svenska armbrytarförbundet

Vi från Brynäs armwrestling har kommit fram till ett förslag
till svensk armsport av ett förbättrande gällande
landslagstävlande.
Idag gäller följande att svensk armsport ändast sköter
registrering till tävling som EM och VM.
Man får som egen tävlande individ sköta det resterade
logistiken som resor och boende själv.
Vi på Brynäs armwrestling har som önskan att en
tävlingskommité tillsätts och har i uppgift att samla in alla de
tävlandes behov vad gällande resor och boende. Samband
med att atleten registrerar sig som tävlande för landslaget
skulle det finnas en ruta där man kan fylla i om behöv av
hjälp gällande resor samt boende. Vill atleten sköta logistiken
själv är det självklart möjligt. Vi tror då att fler kommer åka
och deltaga på landslagstävlingar med denna hjälp.
Vi har sett att många inte åker och deltar på EM och VM just
av rädsla att behöva resa själv.

MVH/Brynäs Armwrestling
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BILAGA 3 • MOTION: ALKOHOLFRIA TÄVLINGAR
– VÄTTERNBRYTARNA MOTALA

Motion till årsmötet 2019

ALKOHOLFRIA TÄVLINGAR
Motionsställare: Vätternbrytarna Motala
I dagsläget finns ingen regel som korrigerar och styr hur eller ens om
alkoholhaltiga drycker får finnas till försäljning i samband med arrangemang av
tävling knuten till Svensk Armsport.
Efter påtryckningar av flera medlemmar i Svensk Armsport som upplever
obehag av alkoholservering under tävlingar hemställer vi att:
Tävlingar arrangerade av Svenska Armsportsförbundet organiserade klubbar
inte under pågående tävling tillåts servera alkoholhaltiga drycker och att det ej
heller får ske servering av tredje part (ägare av tävlingslokal eller liknande).
Vätternbrytarna Motala
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BILAGA 3 • MOTION: DOMMARARVODE
– VÄTTERNBRYTARNA MOTALA

Motion till årsmötet 2019

DOMARARVODE
Motionsställare: Vätternbrytarna Motala
Arvodet för de personer som har vilja och kompetens att ställa upp och döma på
våra tävlingar i Sverige varierar. Ersättningen för en hel dags arbete kan varier
mellan 800kr till 1500kr innan skatt. Oss veterligen finns det ingen norm eller
regel som regalerar minimiersättningen för arbete som domare under en dag.
Vi yrkar på att:
Då det är av högsta vikt att behålla den kompetens som finns i domarstaben
idag, samt rekrytera nya domare, ser vi det som nödvändigt att på förbundsnivå
se över och fastställa vilken minsta ersättning som ska erbjudas en domare vid
en dags arbete.

Vätternbrytarna Motala
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BILAGA 3 • MOTION: DOPINGTESTER
– VÄTTERNBRYTARNA MOTALA

Motion till årsmötet 2019

DOPINGTESTER
Motionsställare: Vätternbrytarna Motala
Under ett flertal av årets armbrytartävlingar sker inga dopingtester på grund av
förbundets ekonomiska förutsättningar. Då är det lätt för idrottare som valt att
otillåtet använda dopingklassade preparat att välja tävlingar där inga tester
troligen förekommer.
Vi yrkar på att:
Vid tävlingar arrangerade av Svensk Armsports tillhörande föreningar där
deltagarantalet överstiger 50 st ska arrangerade klubb avsätta kostnaden för ett
dopingtest. Detta ska sedan betalas in till förbundets antidopingkommitté, för att
test ska kunna efterfrågas och användas vid andra tävlingar runt om i Sverige.
Undantaget: Subjunior och Juniortävlingar

Vätternbrytarna Motala
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BILAGA 4 • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2019

Inför kommande årsmöte 2019-03-08
Valberedningen har sedan årsmötet 208-03-09, 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 från och med årsmötet 2019-03-08
Tre ledamöter pm en period av 2 år
Valberedningens förslag till styrelsen till årsmötet
Anders Axklo-ordförande på en period om 2 år (omval, tackat ja)
Andreas Johansson-ordinarie ledamot på en period om 2 år (omval, tackat ja)
Mari Widblom- ordinarie ledamot på en period om 2 år (omval, tackat ja)
Roine Eklund- ordinarie ledamot på en period om 2 år (omval, tackat ja)
Jimmy Cebula- ordinarie ledamot på en period om 2 år (1 år kvar, omval 2020)
Erika T.Lorentsson- ordinarie ledamot på en period om 2 år ( 1 år kvar, omval 2020)
Anna Eriksson-ordinarie ledamot på en period om 2 år (1 år kvar, omval 2020)
Pelle Chamliden- suppleant på en period om 1 år ( omval, tackat ja)
Elina Persson-suppleant på en period om 1 år ( omval, tackat ja)
Revisor -inga förslag från valberedningen. Valberedning 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)
-viceordförande
-sekreterare
-kassör
För valberedningen 2019-02-22
Mitcho Tek

Johanna Falkenström

Torbjörn Andersson
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