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PROTOKOLL SGBF STYRELSEMÖTE
Datum: 2015-06-09
Tid: 14:30
Plats: Deltaskolan, Handen
Närvarande: Thomas, Hans, Tommie och Joel

§1. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

§2. VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att Hans och Joel är justerare.

§3. GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL
Inget särskilt att notera.
Protokollet läggs till handlingarna.

§4. EKONOMISK RAPPORT
Hans har gjort efterforskningar och det visar sig att investering av sparpengarna inte är att satsa på då börsen är
på väg ner. Vi låter dem vara tills vidare.
- Vi kommer notera ett underskott för året på 6000 :Vi har 2 881:- i kassan, men kommer att få en faktura från Hammarby för Bajen Rough House på 8 000:-.
Rapporten läggs till handlingarna.

§5. FAKTURA FÖR MEDLEMSAVGIFT I SGBF UTSKICKAT
Styrelsen noterar att fakturan är utskickad.

§6. BIDRAGSANSÖKNINGSLÄGET
- SDF-bidrag är sökt och kommer delas ut i två summor under 2015.
- ”För få” klubbar söker fortfarande Lok-stöd. Vid genomgång av beviljade bidrag 2014 saknade vi följande
klubbar som således inte erhållit (sökt) LOK-stöd:
Stockholms AIF, TIP/VBC, AIK, Hässelby, BK Örnen, Allstars, Rinkeby BC, Rågsved, Slagskeppet, Antares BC,
Sätra.
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§7. KOMMANDE TÄVLINGAR
Enligt beslut vid ordförandekonferensen 9 feb planeras prel. följande sex bidragsberättigade tävlingar för
resterande del av året (fler kan tillkomma):
Sept; 12 lördag – Botkyrka
Sept; 25 – 27 Gripen Cup, Söderköping?
Okt; 10 lördag – Haninge
Okt; 17 – 18 lörd/sönd Draken Cup, Sundsvall
Okt; 17 lördag – Djurgården
Nov; 30 fredag – 1 söndag ACBC Angered
Nov; 7 lördag – Botkyrka
Nov; 7 lördag Lidköping Boxningsgala
Nov; 20 – 22 fred/sönd King of the Ring, Borås
Nov; 28 lördag – Narva
Dec; 12 lördag – Haninge
Teimor och Joel planerar vidare.

§8. UTLYSANDE AV ÅRSMÖTE OCH SÖKANDE EFTER STYRELSEMEDLEMMAR
(EV. NY ORDFÖRANDEKONFERENS?)
Styrelsen beslutar att årsmöte hålls 26/8 med lämplig tidplats och tidpunkt (ev. Carinas Kök samt ev. 18:00).

§9. DIPLOMBOXNING OCH STIL- RESP MATCHMÄRKEN
Santi har uppgett att det redan finns ett par olika märken för diplomboxning. Dock oklart var märkena finns och
att reglerna för erhållande av dessa inte är ”klockrena”. Hans fick i uppdrag att ”forska vidare” och återkomma
med underlag till, vid tidigare möte, beslutad motion till SBF (senast 15 aug).

§10. STADSLAG – ELITSAMLINGAR
- För: Aktiva på elitnivå i alla åldrar
- Hur: Uppstartsläger på Bosön. Sedan gemensamt träningspass varannan vecka. Ca. 3 tävlingstillfällen per
termin.
- Varför: Ökat samarbete, sund konkurrens, marknadsföring, extra stöd och utvecklingsmöjligheter till de som
satsar.
- Teimor och Joel planerar vidare.

§11. MARKNADSFÖRING


Utställningar: Kontakta tänkbara köpcentrum och kontakta polisen om tillstånd att vara i parker.



Narva deltar i Olympic Day den 6 och 7 aug som avslutning på sommarboxningsskolan (delvis stödd av
IdrottsLyftet) men välkomnar även andra klubbar att vara med och hålla plattor etc.
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Hagaparken den 6 sept –SGBF samarbetar med Narva



SGBF-broschyr. Beslutades att Joel skulle bearbeta ett överlämnat förslag på SGBFdiplomboxningsbroschyr att dela ut vid olika event av ovan nämnt slag. Bör vara klar att kunna delas ut
för första gången i Kungsan (6 och 7 aug) och senare i Hagaparken (6 sept).



Hans anmälde att det vid olika deltaganden i offentliga uppvisningar (Älvsjömässan,
Rålambshovsparken, Kungsan och Hagaparken) visat sig vara mycket populärt att kunna dela ut en
medalj till de barn/ungdomar som provar på boxning. Hittills har överblivna medaljer från det
BoxAllsvenska projektet använts. Dessa är nu slut. Hans fick i uppdrag att ta reda på kostnaden för att
beställa medaljer med SGBF-logga mm inom ramen av 10000:-.

Teimor och Joel jobbar vidare.

§12. KORT INFO OM NARVAS MOTION TILL RIKSIDROTTSMÖTET OCH
BEHANDLINGEN AV DENNA
Narva hade lämnat en motion, ”Satsning på 65+Idrott” till RiksIdrottsmötet (RIM 2015). Denna handlade om att
uppmärksamma på att Sverige snabbt får en allt äldre befolkning och att Idrottsrörelsen därför måste anpassas till
nya uppgifter/förutsättningar. 1,7M finns idag i gruppen 65 – 85 år, 15% av denna (225000) är av
SCB/Pensionsmyndigheten klassade som fattigpensionärer. Det är välkänt att fattiga pensionärer har sämre hälsa
beroende bl a på brist på motion. Analyser har även visat att huvuddelen av såväl LOK-stöd som Idrottslyft
betalas till föreningar med välbeställda barn/ungdomar. Motionen föreslog att 65+Idrott ur bidragssynpunkt
skulle jämställas med stödet till barn/ungdom. Därmed skulle även ”rekryteringen” av nya ledare kunna minska
den stora brist som idag råder + en hel del andra positiva effekter. Ingen (inkl. vårt eget förbund!) yrkade bifall
på motionens sju yrkanden eller delar av denna. Den föredrogs av Hans men avslogs i sin helhet utan större
debatt.
Beslutades att SGBF i kommande verksamhetsplan även skulle arbeta för en ”Satsning på 65+Boxning” och
lobba för detta hos såväl SBF, RF samt Idrottsministerm men även inleda kontakter med externa
sponsorer/samarbetspartners.

§13. AVTAL MED DIF OM RINGEN (INFÖR BOKSLUTET)
Tomas har i uppdrag att ringa DIF och försöka upprätta ett avtal för att säkra ringen som en egendom till SGBF.

§14. NYA KLUBBAR (HÄSSELBY OCH AIK)
Joel/Thomas söker kontakt med Hässelby och AIK för adressinfo mm.

§15. BESLUT OM FÖRSENINGSAVGIFT FÖR DE SOM BETALAR EFTER 30 JUNI
500:- om man inte betalar absolut senast 10 juli. 1500:- får man betala då istället för 1000:-.

§16. ANMÄLAN OM FAKTURA TILL SBF FÖR ERSÄTTNING AV UTBETALAD
ERSÄTTNING TILL TOM (SM)
Faktura har skickats till förbundet.

§17. WEBBSIDAN
Inget särskilt att notera.
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§18. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor

Justeras

__________________________

__________________________

Hans Lindahl

Joel Grandell

