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Protokoll SGBF styrelsemöte 2014-11-26
Plats: Narva BK
§1. Närvarande
Närvarande är Thomas, Tommie, Joel samt Hans.
§2. Justerare
Till justerare utses Tommie samt Joel.
§3. Genomgång av föregående protokoll
Val av förtroendeposter
Arbetet fortskrider med att finna ledamöter.
Domännamn
Arbetet fortskrider, Tommie har kontakt med one.com om hur domännamnet sgbf.se kan
brukas igen. stockholmboxning.se registreras snarast.
Icke ekonomiskt bidragande klubbar till SGBF
En del har betalat in medlemsavgift. AIF, Järfälla, Slagskeppet & Allstar har inte betalat.
Oklart om Slagskeppet och Allstar har krävts på avgiften.
Styrelsen beslutar att för ickebetalande klubbar utgår inga bidrag från SGBF till arrangörer av
tävlingar med deltagare från dessa klubbar.
LOK-stödet
Joel får i uppdrag att kontakta klubbarna och erbjuda hjälp från SGBF med LOK-stödet mot
ersättning.
Skolsatsning och satsning mot andra föreningar
Joel utforskar möjligheterna genom att ta fram ett måldokument samt undersöker intresse
bland skolor/fritidsgårdar.
§4. Tävlingar i Stockholm
Med anledning av att det anordnades inte mindre än tre stycken galor på helgen vecka 45
föreslår Hans följande datum för stockholmsklubbarna att förhålla sig till:
Jan; onsdag 14; lördag 31
Feb; onsdag 11; lördag 21
Mars; onsdag 11; lördag 28
April; onsdag 8; lördag 18
Maj; lördag 2 maj; lördag 16; onsdag 27
Juni; lördag 6
Sept; onsdag 16
Okt; lördag 10; onsdag 21
Nov; lördag 7; lördag 28
Dec; onsdag 9; lördag 19
Styrelsen bifaller förslaget.
§5. Utbildning
Hans har föreslagit om en bredare kurs ämnad att rusta klubbarna för det som är vårt främsta
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mål, nämligen att bredda sporten i Stockholm. Innan vi går vidare med förslaget ska vi
stämma av med SISU om de kan bidra till denna kurs.
Den 3 december hålls utbildning i domarsystemet i samband med Wednesday Night Fights på
Narva BK.
§6. Tävlingsarena
Arbetet fortskrider med att hitta bra lokaler för boxningstävlingar.
§7. Genomförda tävlingar
Dubbelstadskamp Irland och Finland (Battle in STHLM)
Stockholm- Gotlands Boxningsförbund invigde Tomtebogatan 13, DIF Boxning, som
tävlingsarena genom att arrangera BATTLE IN STHLM lördag den 8/11. Ca. 200 åskådare
följde den högklassiga boxningsgalan.
Det irländska laget var Olympic BC från Galway. En mycket framgångsrik klubb från den
irländska västkusten. Klubben hade inte mindre än 10 irländska mästare och 26
distriktsmästare i olika kategorier under den föregående säsongen. Efter tät och jämn boxning
slutade matchen mot irländarna med förlust 7-5. Några av matcherna var mycket jämna med
delade domslut och slutställningen i matchen kunde lika gärna ha varit omvänd. Segrar i
Stockholmslaget togs av Anni Viantie, Sarwar Salar, Omar Massi, Bashir Hassan och Gabriel
Richards.
Mot våra grannar i öst, Finland, slutade det med seger 3-1. Detta efter fina segrar av Linnea
Strandell, Erika Edblom och Erik Mendoza.
Galan var dedikerad DIF:s mångåriga elittränare Walter Mohr som nyligen gick bort i cancer.
Ett tal hölls av DIF:s Janne Bengtsson och 10 gongongslag följdes av en tyst minut.
Vi tackar Irland och Finland för bra matcher samt hoppas på framtida samarbeten och bataljer.
Gripen BK och GBG Team Box kompletterade Stockholmslaget. Vi tackar dessa klubbar för
deltagandet.
Åbo
Den 15/11 boxades en stadskamp mellan Åbo och Stockholm. Kampen boxades i Åbo under
Turku Star Fights.
Stockholmstruppen hade en god stämning och fin laganda. Alla visade på god inställning och
gjorde fina prestationer. Det blev till slut en seger med 4-2 efter 6 underhållande matcher.
Framöver ska vi arrangera fler stadskamper mot Åbo, och fick med oss en vandringspokal till
Sthlm.
§8 Regler för ersättning från SGBF
Förslag att ersättningsreglerna revideras:
- SGBF ersätter läkare & domare med upp till 5000:- till arrangerande klubb.
- Ersättning utgår inte om arrangemanget har färre än 5 matcher.
- Hela inträdet tillfaler klubben.
- Max 3 000:- kan utbetalas för ersättningar för boxare utanför distriktet i de fall motståndare
inte finns tillgängliga i Stockholm. Detta ska ses som ett undantag eller nödlösning som alltid
först beslutas av två funktionärer i SGBF.
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Styrelsen bifaller förslaget.
§9. SGBF-ringen
Styrelsen beslutar att ringen får hyras ut till DIF mot en symbolisk summa på ett 3-årsavtal
med 9 månaders uppsägningstid).
§10. My2015
Joel ringer och frågar om upplägg/förutsättningar att anordna uppvisningar/matcher, kollar
möjligheterna att SBF är med och finansierar. Något ska göras på My2015, återstår att besluta
om vad.
Styrelsen beslutar att depositionsavgift på 5 000:- ska betalas.
§11. Nästa möten
Styrelsen preliminärbokar kommande möten på följande datum:
14/1, 18/2, 18/3 & 15/4

Justeras

__________________________
Tommie Gran

__________________________
Joel Grandell

