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§1. Mötet öppnades genom att Thomas höjde rösten och förklarade mötet öppnat.
§2. Dagordningen fastställdes.
§3. Närvarande: Carina, Tommie, Paal, Thomas och Joel.
§4. Mötets ordförande: Thomas Borg.
§5. Mötets sekreterare: Joel Grandell.
§6. Protokolljusterare: Carina Sihlén och Tommie Gran.
§7. Styrelseledamöterna presterade sig för varandra och förklara vad de ville uppnå med sitt
uppdrag i SGBF. Nedan återges lite kort vad varje närvarande styrelsemedlem berättade.
- Paal Bjerke berättade om sin långa boxningskarriär och sin nuvarande karriär som
ringdomare. Han ser det som sitt uppdrag att fler tävlingstillfällen samt galor hålls i
distriktet. Med andra ord att skapa fler tävlingar, men även verka för att försöka locka en
större publik. Rent konkret vill han återuppta Botkyrka Cup.
- Tommie Gran har tidigare vana i föreningslivet och har ett brinnande intresse för
boxningen. Han ser möjligheter att använda sin kompetens inom marknadsföring för att
promota och kommunicera ut boxningen på ett framgångsrikt samt nyskapande sätt.
- Joel Grandell är verksam som tränare och har under den senaste tiden riktat in sig på att
utveckla samt stärka samarbetet mellan distriktets yngsta talanger (diplom, ungdom och
junior). Han tror sig kunna utveckla ungdoms- och juniorstadslaget ytterligare samt öka
gemenskapen bland boxarna i laget och samarbetet mellan klubbarna. Dessutom vill han
med ungdomssatsningen inte enbart satsa på boxningstalanger utan även verka för en
nyrekrytering till boxningssporten. Joel vill vidare verka för att det blir fler publikgalor i
distriktet och arbeta för att få upp intresset för idrotten.
- Carina har en bakgrund inom Jiu-Jitsun, bytte sedan till boxningen och engagerad sig i
barn- och ungdomsverksamheten. Hon brinner för de allra yngsta i vår idrott och
diplomboxningen. Carina ser det som sitt uppdrag att se till att diplomserien fungerar och
utvecklas i distriktet. Hon vill se till att alla unga och barn ska ha möjligheten att utöva
boxningsidrotten.
- Thomas Borg har en lång boxningskarriär bakom sig, och avslutade sin karriär på det
klassiska 5th Street Gym, Miami, Florida. Tävlade under sin amatörkarriär för Sparta BK på
Kocksgatan 24 under tränaren Risto. Boxningen och Risto räddade hans liv. Efter
boxningskarriären blev han fotbollstränare och livnärde sig länge på fotbollen. Har startat
och drivit olika friskolor. Är idag rektor på Deltaskolan i Handen, vilken troligen är den enda
högstadieskola med boxningsprofil. Thomas har mycket att tacka boxningen för och vill nu

betala tillbaks. Ser sig själv som en stor visionär och hoppas att fler börjar träna boxning på
skoltid. Ser sig redo att jobba för att boxningen ska komma tillbaks på en större arena och få
en större publik. Har en vision om att boxningen ska växa och bli så accepterad att man i
framtiden har Skol-SM i boxning.
§8. Rollfördelning av styrelsen:







-

Thomas Borg, ordförande,
Joel Grandell, sekreterare, webbadmin och ansvarig för ungdoms- och junior
verksamheten
Carina Sihlén, kassör, ansvarig diplomverksamheten
Tommie Gran, ledamot, ansvarig marknadsföring och webbadmin
Paal Bjerke, vice ordförande, domaransvarig
Thor Lagerström, suppleant, mentor
§9. Komplettering av styrelsen: Åke Andersson från valberedningen får i uppgift att ta
fram förslag på en suppleant för att komplettera styrelsen. Joel Grandell tar kontakt
med Åke.
§10. Genomgång av föregående protokoll: Detta är den nuvarande styrelsens första
möte. Vi har därav inget föregående protokoll. Däremot gick vi snabbt igenom
årsmötesprotokollet.
§11. Ekonomisk rapport: Vi har 133.085:- på bankkontot och 2.849:- i handkassa. Vi
har 21.600 :- att betala för Irlandslägret där 10 boxare och 2 ledare från ungdomsoch juniorstadslaget var på en veckas läger med matcher. Det vill säga att
distriktsförbundet bidrog med 1.800:- per person. Lägret blev något dyrare än väntat
då flygbiljetterna beställdes alldeles för sent. Joel Grandell som var ansvarig för resan
lovar bättring till nästa gång.
- Vi måste se till att lämna in årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse för att få
in bidragen. Joel Grandell ser till att papperna kommer rätt och kommer in.
- Thomas Borg kolla upp med Almaskolan om vi har någon möjlighet att få EU-bidrag
för delar av vår verksamhet eller för olika projekt.
§12. Tävlingsverksamhet:
Diplomserien flyter på bra och har sin fjärde omgång 15/12 hos Haninge BK. Under
december förväntas även Narva BK hålla en Wednesday Night Fight 4/12.
- Tankar om att distriktet eventuellt skulle arrangera en stor gala i Eriksdalshallen.
Thomas Borg funderar på en minnesgala för Ingemar Johansson, Bosse Högberg och
Lennart Risberg. Thomas säger att vi kanske borde kombinera med MMA
(Shootofighting). Styrelsen bestämmer att den skall fundera och komma med idéer
till nästa möte om hur vi kan göra en stor gala.
§13. Styrelsemöten skall hållas andra måndagen varje månad. Dock inget

styrelsemöte i december. Nästa möte: 13/1, klockan 19:00, Carinas Kök, Stadsgården
10.
§14. Sponsring: Framförallt om vi ska göra en större minnesgala kommer vi behöva
sponsorer. Alla får i uppgift att fundera på vart vi kan finna och söka sponsorer till
nästa möte.
§15. Datum för ordförandemöte: Måndag 17/3-2013. Lokal bestäms på nästa möte.
§16. Rapporter: Inga rapporter har kommit in.
§17. Övriga frågor:
- Kontaktlista för alla i styrelsen bör tas fram, och kontaktinformation på vår hemsida
bör sedan uppdateras. Joel Grandell löser detta.
- Priser för förra säsongens diplomserie och förra årets bästa boxare. Joel beställer
priserna.
- Hedersplankett för förra året: Paal Bjerke, Botkyrka BK får priset för lång och trogen
tjänst för distriktet.
- Bidrag Irlandslägret: Hammarby IF ligger ute med pengar för Irlandsresan.
Distriktsförbundet skall betala in de 21.600 :- vi beslutat om. Carina Sihlén i samråd
med Joel Grandell löser detta.
- Firmateckning för ordförande Thomas Borg. Thomas Borg löser detta i samråd med
Carina Sihlén
- Stadskamper: Kanske kan den stora minnesgalan bli en stadskamp mot Göteborg.
Joel Grandell vill arrangera en stadskamp för ungdoms- och juniorstadslaget mot
Aarhus i februari. Styrelsen ställer sig positivt till initiativet. Joel jobbar vidare med
frågan.
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