Ordförande har ordet
-Intensiv idrottslig aktivitet jämte behov av förbättrad dialog

Boxningsvänner,
Den idrottsliga aktiviteten är sedan ingången av sommaren omfattande. Hösten
erbjuder fortsatt stor närvaro vid evenemang internationellt och avslutningsvis
genomförs återigen SM i december månad inbegripandes samtliga kategorier.
Noterbart är emellertid att vi inom vår egen idrottsrörelse har att märkbart
förbättra såväl dialog som förmåga till samarbete.
Idrottslig aktivitet
Fina framgångar har uppnåtts på det idrottsliga planet. I juni månad erövrade Alexander
Fredriksson bronsmedalj vid Ungdoms-EM i Rumänien. Vid European Games i Minsk
representerades Sverige förtjänstfullt av Adam Chartoi och Agnes Alexiusson som knep
en bronsmedalj, grattis! Dam-EM avgjordes nyligen i Madrid med goda insatser mot tufft
motstånd. Love Holgersson lyckades nå bronsplats vilket är mycket glädjande, medaljen
erhölls av vice ordföranden Per-Axel ”PAX” Sjöholm som närvarade i egenskap av
medlem i EUBC:s Coaches Commission. Sportchef Lennart Bernström genomför fortsatt
uppskattade träningsläger såväl inom som utom landet och utöver dessa har ett antal
breddläger genomförts. Senast har avhållits träningsläger i Kazakstan inför herrarnas
VM i Ekaterinburg 6-22/9. Under oktober månad stundar sedan VM för damer.
SM 2019
Svenska Boxningsförbundet utlyste tidigt SM 2019 att genomföras under tiden 5-8
december. Någon intresseanmälan från potentiella medarrangörer fanns icke på bordet
vid sommarens början. Undertecknad hade i ett senare skedde kontakt med SGBF som
så förtjänsfullt genomförde sin roll som medarrangör vid 2018-års mästerskap.
Styrelsen hade vid sitt senaste sammanträde per den 28/8, två skarpa ansökningar att
hantera. SGBF med placering av SM vid Älvsjömässan under en kampsportshelg och BK
Köping med arrangemanget placerat i just Köping. Styrelsen valde Köping som
arrangörsort i år. Den huvudsakliga bevekelsegrunden är vikten av att sprida
mästerskapen i landet. Den geografiska placeringen jämte en väl beprövad
arrangörsstab och att profilera sportens särart var vägledande vid beslutet. Styrelsen
fattade emellertid också beslut om att 2020-års SM åter skall gå av stapeln i Stockholm.
Förtroendeuppdrag och respektfull ton
Som bekant utser årsmötet bl a styrelse baserat på röstberättigade medlemsföreningars
avlagda röster. Inför årsmötet 2019 hade ett fåtal namn inkommit till dåvarande
valberedning vilket kan betecknas som en oroväckande utveckling. Styrelseuppdraget är
strikt ideéllt och förutsätter engagemang och kunskap.
Ett antal övriga funktioner inom förbundsverksamheten omfattas emellertid i likhet av
krav på engagemang och kunskap men är förknippade med arvodering. Arvoderingens
omfattning kan alltid omprövas och anpassas vid behov och efter givna förutsättningar.
Styrelsen utser kommitteér som har att arbeta inom givna områden och till styrelsen
inkomma med förslag om utveckling och förbättring av vår verksamhet. Engagemanget
förutsätter faktiskt arbete annars uteblir resultaten och papperstigern blir ett faktum.

Domarkommittén ansvarar primärt för uttagning av domare till landskamper och
Svenska Mästerskap. Under våren fattade styrelsen beslut om att Domarkommittén
också skall kunna medverka vid uttagning av domarbesättningen till internationella
tävlingar.
Under en längre tid har inkommit synpunkter och frågor från företrädare inom
domarverksamheten. Låt mig understryka att alla synpunkter och frågor är välkomna
och tas på allvar. Viktigt att framhålla är dock att jag själv som ordförande liksom
styrelsen, fullt ut står bakom de personer som benäget och villigt valt att åta sig
uppgiften att arbeta inom våra kommitteér. Personangrepp fördöms i vilken riktning de
än må komma, vi tillhör alla en stolt idrottsfamilj som skall ha högt i tak men samtalens
ton måste skärpas.
Jag har har varit ivrigt uppvaktad i frågan beträffande uttagning av domare till ett antal
tävlingar. Distriktens domaransvarige skall primärt uttaga domarbesättning och de
infekterade turer som nu lagts till handlingarna manar till eftertanke. Vi kan alla bli
bättre på att kommunicera och att se varandras förtjänster. Kantighet och otydlighet
behöver icke misstolkas men bör undvikas genom förbättrad dialog, rakare
kommunikation och förmågan att se och uppskatta varandras roller och arbetsinsatser.
Utvecklingen internationellt, 100-års bok och avslutande tankar
Det står nu klart hur kvalifikationsturneringarna inför OS i Tokyo kommer att se ut. Som
bekant har IOK tagit greppet om arrangörsskapet och situationen rörande AIBA:s
administration och dess framtida organisering är höljd i påtagligt dunkel. För Europas
del avgörs kvalificeringstävlingarna i London den 11-24 mars 2020. Vår målsättning är
naturligtvis flertalig representation med medalj som slutligt mål.
Under nästa vecka besöker jag Göteborg för att påbörja sättandet av den jubileumsbok,
Svensk Boxning 100 år som tidigare styrelse beslutat att framtaga. Arbetet sker
tillsammans med Olof Johansson.
Jag uppmanar till ökad initiavförmåga vad beträffar arrangemang av nationella tävlingar
och till eftersträvande av ständigt höjd bildningsnivå genom deltagande i förbundets
utbildningar. Det är med stolthet jag som ordförande noterar att vi arbetar över
generationsgränserna med en unik möjlighet att utbyta såväl kunskap som erfarenhet.
Ett pragmatiskt och ödmjukt förhållningssätt bör iakttas.
Styrelsen sammanträder närmast den 16 oktober på Idrottens Hus.
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