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FÖRBUNDSMÖTET DEN 26 MARS 2017
BOXNINGSFÖRBUNDET
Inledande anmärkning
Givet utvecklingen inom svensk boxning finns det anledning att informativt
göra följande notering. Enl Svenska Boxningsförbundets stadgar, 4 kap 27 §,
skall Förbundsstyrelsen enligt gällande stadgar bland annat:
¤ verka för boxningsidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och
delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område samt även
¤ stödja verksamheten inom SBFs regionala organ - specialidrottsförbunden.
Samtliga SDF är en del av SBF och skall verka och utvecklas i samverkan
med SBF med specialansvar för boxningen inom en stadgeangiven region.
Riksidrottsförbundet består av sina specialidrottsförbund (SF); SBF är RFs
organ i boxningsidrotten. SBF skall främja och administrera boxningsidrotten i Sverige. SBF i sin tur består av de ideella föreningar (boxningsklubbar)
som godkänts och upptagits i SBF som medlemmar. SBF har ingen generell
styresrätt eller något ansvar för de lokala boxningsklubbarna.
Enligt stadgarnas 27 kap 6 p har Förbundsstyrelsen till Förbundsmötet lagt
fram förslag till verksamhetsplaner omfattande kommande verksamhetsår.
Under det senaste och förlängda verksamhetåret har verkställande utskottet
inom styrelsen arbetat med olika förslag till utveckling och förbättringar av
den svenska boxningen, allt i enlighet med det uppdrag styrelsen har enligt
samma paragrafs p 1. Arbetet har rört bl.a. nya stadgar för förbundet och för
distrikten inklusive nya funktioner för distrikten; detta arbete har redovisats
på ett distriktsordförandemöte.
En nyhet är att Förbundsmötet, på uppdrag av RF, skall inrätta fristående
disciplinnämnder genom stadgeändringar för SBF och SDF. Att samla all
diplom- och ungdomsboxning organisatoriskt med en stark lokal förankring
kan vara både naturligt och rätt liksom att merparten av boxningsklubbarna
satsar huvudsakligen på breddidrott inom boxningen. De boxningsklubbar,
som vill och ekonomiskt och ledningsmässigt kan, skall också ägna sig åt att
utveckla elitboxningen i Sverige i nära samråd med SBF. I skapandet av en
ny distriktsorganisation bör Förbundsmötet hantera frågan om att delegera
ut ansvar och befogenheter från förbundsnivå till distriktsnivå med regionbaserade funktioner för tränarna, domarna, boxningsläkarna, utbildare m.fl.
En del förslag kommer att presenteras på årsmötet; en del av förslagen behöver bearbetas vidare av den nya styrelsen alternativt av särskilda råd som
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utses av förbundsmötet eller av den nya styrelsen. Allt förnyelse- och förbättringsarbete kräver deltagare med en god kompetens (erfarenhet och kunskap
om idrott och föreningsliv) och en hög lojalitet med svensk boxning och dess
ledare och utövare.
Styrelsen hade till uppgift att lägga förslag till flerårsplan. Men detta har inte
låtit sig göras med nuvarande besättning. Den nya styrelsen bör därför ges
ett sådant utseende att den till nästkommande årsmöte kan lägga fram ett
gediget förslag till en flerårsplan. Detta kräver sannolikt att styrelsen tar
hjälp av seniora och uppgiftsspecifika boxningskunskapare ute i landet.
Det övergripande engagemanget
SBF (Förbundsstyrelsen) skall bedriva sin verksamhet enligt stadgarna och
förbundsmötets beslut; SBF skall verka för boxningsidrottens utveckling och
utbredning inom Sverige och vara den centrala och nationella företrädaren
för boxningsidrotten samt delta i det internationella boxningssamarbetet.
I syfte att effektivisera styrelsearbetet har särskilda instruktioner tagits fram
för ordföranderollen och VU-funktionen. Instruktion har utarbetats för nya
disciplinnämnder liksom för valberedningar. Instruktion för valberedning
och disciplinnämnd kommer att läggas fram för årsmötets beslut.
SBF skall delta i det arbete som Riksidrottsförbundet (RF) bedriver för att
främja och utveckla svensk idrott. SBF skall verka för att delta i RFs råd för
framtidsfrågor. Fokus skall vara att få fler barn, ungdomar och vuxna att
engagera sig i ideell idrottsverksamhet med tonvikt på boxningsidrotten.
SBF skall samverka nära med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) allt till
gynnande av den svenska olympiska boxningen. Boxning är och måste förbli
en olympisk gren; detta kräver dock att förbundet har tillgång till elitboxare.
Utvecklingen inom svensk boxning kräver att SBF och SDFn engagerar sig i
de förberedande och övriga elitboxarna ävensom i träningen och ledandet av
dessa boxare.
SBF är medlem i de internationella boxningsförbunden (AIBA och EUBC) och
skall representera svensk boxning på internationella kongresser och möten
samt skall delta i AIBAs och EUBCs kommittéer för att aktivt verka för en
förädling av det internationella boxningssamarbetet. Detta internationella
arbete har bedrivits och intensifierats under 2016 med bl.a. två extra AIBAkongresser. Tidigare begränsande AIBA-deltaganderegler har upphävts.
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SBF skall samverka med de nordiska boxningsförbunden och de boxningsförbund inom EU, vilka har samma grunduppfattning om boxningen. Det
nordiska samarbetet är institutionaliserat; de Nordiska Mästerskapen är
viktiga tävlingar och Island har gått in i detta nordiska samarbete. Vissa
svenska tävlingar har nått en bred kontinental status. Samverkan med
framförallt de västeuropeiska länderna måste och har intensifierats.
SBF skall samverka med andra idrottsförbund i landet till nytta för både den
idrottsliga utvecklingen, sponsorsetableringen och boxningens utövare.
Denna samverkan kan bli särskilt viktig när det gäller brukandet av Bosöanläggningen tillsammans med andra kampsportsförbund.
SBF skall verka för en bred, varierad idrott för barn och ungdom, för en god
tävlings- och elitverksamhet och för ett lämpligt engagemang för seniorer.
Syftet måste vara att bedriva en nationell boxning som kan motsvara de krav
som boxningsklubbar och boxningsutövare har på matchboxandet i Sverige.
Deltagande ger svensk boxning möjlighet att bygga goda relationer och att få
nödvändiga idrottsliga utbyten. SBF får en starkare position med möjlighet
att påverka idrotten nationellt och globalt.
SBF skall verka för att samtliga ledare inom boxningen blir licensierade. Idag
finns det boxningsklubbar som har licensierade boxare som medlemmar och
saknar licensierad tränare för att utveckla sina boxare; det är oacceptabelt.
Alla tränare som leder och ansvarar för matchboxare skall vara utbildade
och skall vara licensierade - inte bara vid sekondering utan även i träning.
SBF skall söka samverkan med skolan för att möjliggöra för boxarna att få
en adekvat och anpassad utbildning utanför boxningens värld.
SBFs internationella målsättning
Att vi med SOK-beslut skall delta med våra meriterade och lämpliga boxare
på OS i Tokyo i juli-augusti 2020.
Att vi skall delta med våra boxare i både EM och VM samt anordna och delta
i landskamper och internationella tävlingar som främjar svensk boxning. Det
internationella deltagandet måste anpassas till ett bättre boxande i Sverige.
Att vi tillåter våra boxare delta i WSB och APB. Vi undersöker möjligheterna
att starta ett nordiskt WSB-lag.
Att vi engagerar oss i AIBA och EUBC och att vi prioriterar att närvara på
viktiga sammankomster och föra fram våra åsikter.
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Att vårt deltagande i AIBA Commissions och AIBA/EUBC-tävlingar fortgår.
Att vår sportchefansvarigas ordförandeskap i EUBC Womens Commission
fortgår.
Att vi skall delta i de Nordiska Mästerskapen 2017 i Danmark.
Regelverket
SBF skall verka för en anpassning av den svenska boxningens regelverk på
lämpligt sätt till AIBAs tävlings- och tekniska regler. AIBA har utfärdat nya
regelverk och därvid godkänt att SBF kan utveckla egna nationella regler för
den inhemska boxningen. Denna befogenhet skall SBF värna om - AIBAs
regler skall inrikta sig på den internationella boxningen.
Kampsportsdelegationen (KSD) gav SBF den 28 december 2016 tillstånd att
t.o.m. den 1 juni 2018 anordna kampsportsmatcher i olympisk boxning. SBF
skall sträva efter att boxningens regelverk anpassas till verkligheten och till
AIBAs regler, där de passar in på svensk boxning.
SBF skall informera KSD om reglernas praktiska effekter på boxningen i det
att myndigheten kan undvika att bestämma regler som inte kan anpassas
till boxningens operativa verklighet. SBF har den 20 december 2016 fått gehör för en dispensrätt när det gäller sjudagarsviloperioden mellan matcher.
AIBAs regelverk kommer fortlöpande att underställas KSD för bedömning om
tillståndsvillkoren behöver justeras.
SBF skall genomföra utbildning av tävlingsledare (Supervisors) för att få en
större spridning och kunskap om vårt regelverk.
SBF skall ansvara för att kontinuerligt uppdatera de regler som gäller i ett
s.k. ramregelverk förvarat på kansliet.
EKONOMIN
Under det kommande verksamhetsåret skall SBFs ekonomiska utveckling
vara fortsatt stabil och under god kontroll. Verksamhetsårets boxningssatsningar skall inriktas på kommande NM, EM och VM.
SBFs ekonomi skall grundas på fortsatta rationaliseringar, åtgärder med ett
kostnadsmedvetande och snabba ekonomiska uppföljningar. SBFs likviditet
skall vara föremål för en stringent kontroll med kravet på upprätthållandet
av en likviditetsbuffert, vilken vid verksamhetsårets utgång skall vara god.
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SBF skall arbeta med kontinuerlig kostnadsuppföljning över hela linjen, med
ytterligare åtgärder för att minska risken för kundförluster och med rutiner
för snabbare hantering av uteliggande fodringar. SBF skall göra samtliga de,
som belastar SBFs budget, medvetna om ett relevant kostnadstänkande.
Personalkostnaderna skall hållas på en rimlig nivå, där arbetsinsatser och
ansvar knutet till resp. anställning skall återspeglas i kostnadsutvecklingen
för förbundet.
Upprätthållandet av en nära dialog och goda samarbetsformer med RF och
SOK behövs för den ekonomiska och idrottsliga informationen och särskilt
för bidragsfinansieringen.
SBFs ekonomiska målsättning
Att vi skall sträva efter att förbundets verksamhet genererar ett överskott.
Att vårt ekonomiska överskott skall generellt ligga på en nivå om 100 000 kr
för att möjliggöra framtida operativa insatser och investeringar.
Att vi skall bedriva boxningsverksamhet; vi skall därför inte samla större
medel på bank än vad som krävs för att fullgöra vår huvuduppgift.
Att vi skall hålla de administrativa kostnaderna på en lämplig nivå; de kostnaderna skall inte överstiga 40 % av de totala kostnaderna. Vi skall sträva
efter att minska andelen administrativa kostnader till förmån för boxningens
operativa kostnader. Ökade administrativa kostnader skall vi finansiera med
nya medel.
Att vi ser till att SBF får kosta en väl avvägd summa för sin administrativa
kostym i och för boxningens tjänst.
Att vi skall prioritera att öka intäktssidan; det gäller de offentliga bidragen
och de egna intäkterna. Det skall vara en huvuduppgift för oss att verka för
att skaffa nya sponsorsintäkter. Vi måste skapa en marknadsorganisation.
FÖRBUNDSUTVECKLINGEN
Kansliet och styrelsens ledamöter
Styrelsen i plenum skall främst arbeta med generella frågor och strategiska
ärenden. Styrelsekommittéerna skall verka inom särskilt tilldelade områden.
SBF skall använda verkställande utskottet (VU) både som beredningsorgan
och för beslut som inte kan vänta eller inte behöver läggas in i det normala
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styrelsearbetet. Instruktioner har utarbetats för att effektivisera VU-rollen
och ordförandefunktionen i relation till styrelsen i plenum. SBF har minskat
antalet styrelsemöten med personlig närvaro och kan använda tekniken med
telefonmöten och mejlkontakter i större utsträckning.
SBF kommer att använda särskilda råd för att utveckla svensk boxning och
för att bereda vissa frågeställningar. Den tidigare sportkommittén kommer
att ersättas med ett sportsligt råd med sakkunniga deltagare under ledning
av den styrelseledamot som har tilldelats det sportsliga ansvaret (sportchefsfunktionen).
Kansliets tjänstemän skall vara SBFs kontaktyta i alla SBF-ärenden. Chefstjänsteman är generalsekreteraren. Samtliga tjänstemän skall gemensamt
ansvara för hela kanslifunktionen. Prioritet har ärenden som kommer från
medlemsföreningarna, RF, våra internationella organisationer och SOK.
Kansliet skall vara tillgängligt på vardagar mellan kl 09.00 och 15.00; med
tillgänglighet menas även mobil- och mejltrafik.
Tjänstemännen skall i syfte att främja föreningarnas och distriktens utveckling arrangera en ordförandekonferens vartannat år.
Tjänstemännen skall med samarbetspartners och andra förbund agera för
att nå en bättre ekonomi i och för vissa aktiviteter. Samverkan med andra
kampsportsförbund och med brottningen skall intensifieras.
RF & SISU
SBFs huvudmål är att boxningsporten växer i antalet utövare och föreningar.
SBF måste visa upp sporten i olika marknadssyften och få flera intresserade
av boxningsidrotten. Som medlemsförbund har SBF möjlighet att ta hjälp av
RF/SISU på olika plan.
SBF skall aktivt arbeta för att öka antalet organisationsledare bl.a. genom
att informera om:
¤ SISU-distrikten och deras kunskaper till hjälp för våra föreningar, och att
¤ SBF:s föreningar söker Idrottslyftet hos SISU, vilket kan hjälpa föreningarna i olika utvecklingsarbeten
SBF skall aktivt arbeta för att främja distriktens utveckling genom att:
¤ Minst vartannat år ha en konferens, och att
¤ Erbjuda utbildning/konferens tillsammans med SISU i samband med
distriktens årsmöte.
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Idrottslyftet
SBF skall utveckla användandet av Idrottslyftet och sträva efter att medlen
används på ett så effektivt sätt som möjligt för att främja våra mål genom:
- Att årligen se över våra riktlinjer och förbundsprojekt,
- Att ha en god dialog med RF/SISU i det att deras distrikt aktivt ska kunna
arbeta med våra föreningar och distrikt,
- Att aktivt söka upp de föreningar som inte söker Idrottslyft, och
- Att se över Idrottslyftet för 2017 och framåt, det sker i nära dialog med RF.
Boxningsklubbarna (IF) kan få hjälp från Idrottslyftet med att rekrytera nya
utövare samt för att behålla de utövare som redan finns. SBF skall därför
informera våra IF om de möjligheter som finns inom Idrottslyftet, både hos
SBF, SISU och DF, genom att publicera blänkare på webbsida och i SBF:s
officiella Facebook när relevant information finns från SBF/SISU/DF/RF.
Idrottslyftsarbetet utförs inom SBF främst av en koordinerande tjänsteman
på kansliet med särskilda medel.
IdrottOnline
SBF skall aktivt jobba för främjandet av IdrottOnline och utbilda våra medlemsföreningar i systemet genom att:
¤ Ha en god dialog med SISU-distrikten för att SBF:s IF ska ta del av de utbildningsinsatser som sker, främst i SISU:s regi i föreningarnas närområde.
¤ Uppmärksamma föreningarna på att kansliet med sina goda kunskaper i
IdrottOnline kan hjälpa till, alternativet hänvisa till IdrottOnline support.
UTBILDNINGSKOMMITTÉN
SBF skall erbjuda samtliga intresserade av utveckling inom boxningssporten
möjligheter till kompetenshöjning genom kurser, seminarier, diskussioner
och träningsmaterial; erbjudandet skall finnas tillgängligt inom/för följande
kategorier:
¤ Aktiva boxare ¤ Tränare och andra ledare ¤ Domare ¤ Tävlingsledare och
funktionärer ¤ Organisationsledare ¤ Läkare
SBF ställer krav på licensinnehav för olika funktioner inom svensk boxning,
varför SBF måste se till att adekvat utbildning kan erhållas för uppdragen.
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SBF agerar genom sin utbildningskommitté, vilken skall se till att det finns
utbildningar inom ovanstående kategorier. Om önskat utbildningsalternativ
saknas, skall SBF söka bistå med information om lämpliga alternativ.
SBF skall särskilt beakta att utbildningarna tillgängliggörs i möjligaste mån
för samtliga IF givet IFs utbildningsbehov samt regionalt och logistiskt läge.
SBF skall via kontakt med alla SDF säkerställa att det finns en utbildningsansvarig inom varje boxningsdistrikt.
Den utbildningsmässiga målsättningen
Att vi skall säkerställa att följande utbildningar kan hållas per år för följande
kategorier:
¤ Tränare
Fyra tränarutbildningar Steg I
Två tränarutbildningar Steg II
En tränarutbildning Steg III (Bosön)
En tränarutbildning Steg IV (Bosön)
¤ Domare (R/J)
Fyra domarutbildningar Steg I & II
En domarutbildning Steg III
¤ Tävlingsledare
En till två tävlingsledarutbildningar
Att vi skall ta fram en digital distansutbildning för boxningsläkare
Att vi skall bredda vår utbildning av tränare, domare och andra ledare med
information om dopning och andra förbjudna verksamheter, det ideella föreningslivet, att vara idrottsledare, att uppträda lojalt och med respekt och
disciplin samt hur man fostrar unga idrottsutövare.
MARKNADSKOMMITTÉN
SBF har tagit fram en ny logotyp för marknadsarbetet och prissatt olika
sponsorsaktiviteter.
Genom sin marknadskommitté skall SBF göra följande:
SBF skall aktivt arbeta för att bringa in mer pengar till boxningsidrotten.
SBF skall engagera sig i marknadsutveckling och sponsorsbearbetning.
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SBF skall tänka på hur sponsorsmedel och andra ekonomiska bidrag kan
komma förbundet till godo vid alla aktiviteter som förbundet genomför.
SBF skall utarbeta en strategi och operativ modell för sponsorsverksamheten
och marknadsföringen av boxningsidrotten. SBF måste beakta att det inte är
förbjudet att samarbete med proffsboxningen och andra i evenemang.
SBF skall samråda med andra idrottsorgan om hur att etablera sponsorer.
SBF skall kunna samverka med fristående marknadsförare, förutsatt att
SBF inte förlorar pengar eller utsätter sig för större ekonomiska risker.
SBFs marknadsmålsättning
Att vi etablerar 5 nya sponsorer, vara 2 skall kunna bli huvudsponsorer,
under verksamhetsåret.
Att dessa sponsorer tillsammans med övriga marknadsintäkter kan ge oss
ökade egna intäkter med minst 500 000 kr.
Att vi inriktar oss på att dra in 1 milj. kr i särskilt avsedda för vår OSsatsning mot 2020.
Att våra genom marknadsaktiviteter införskaffade medel skall komma de
aktiva boxningsutövarna till godo.
MEDICINSKA KOMMITTÉN
Genom sin medicinska kommitté skall SBF verka som en rådgivande instans
i medicinska frågor. SBF skall aktivt verka för att öka den medicinska kunskapen inom boxningen och främja hälsa och utveckling inom området.
SBF skall på sikt söka lyfta in hälsofrämjande och positiva sociala effekter av
idrotten och träningen i boxningen, för individen och samhället, så att fokus
landar på andra saker än negativa skadeeffekter och polemiken kring detta.
SBF skall kunna vara representerade och delta i nationella och internationella kommittéer och aktivt jobba för ett gott nationellt och internationellt
samarbete både inom den medicinska professionen och i idrottsvärlden.
SBFs medicinska målsättning
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Att vi skall i den medicinska kommittén sammanföra en grupp personer med
medicinsk sakkunskap och med anpassade kompetensområden.
Att vi skall utifrån kommitténs sakkunskap och givet AIBA:s medicinska och
övriga regelverk skapa ett för den svenska boxningsverksamheten lämpligt
undervisningsmaterial avsett för de läkare som medverkar i tävlingsverksamheten.
Att vi skall genomföra specialutbildning för boxningsläkare efter behov med
särskilt framtaget material.
Att vi skall överväga Förbundsläkarutbildning för läkare knutna till boxningen under verksamhetsåret, ev. tillsammans med andra idrottsförbund.
Att vi skall söka representation inom AIBA och i EUBC Medical Commission
för att få de internationella reglerna att bli anpassade till de svenska så långt
det är möjligt och nödvändigt för att kunna bedriva boxning i Sverige.
Att vi med stöd av våra medicinska experter skall kunna hantera frågor om
skador och negativa effekter av boxning på ett sakligt och pedagogiskt sätt.
DOMARKOMMITTÉN
SBF skall genom sin domarkommitté aktivt arbeta för att utbilda och vidareutbilda domare och andra matchfunktionärer. SBF skall uppmuntra SDF:en
att anordna fler domarutbildningar. SBF skall tillsammans med SDF:en
uppmuntra och stödja fler att vilja utbilda sig till boxningsdomare.
SBF skall godkänna boxningsdomare och utfärda domarlicenser.
SBF skall löpande uppdatera och översätta de internationella reglerna.
SBF skall se till att det finns domare på alla svenska tävlingar/turneringar.
SBF skall se till att det finns svenska domare på de internationella tävlingar,
där svenska boxare deltar.
SBF skall samarbeta med de nordiska länderna vad gäller utbildningar och
uttagningar av domare.
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SBF skall i samarbete med EUBC och AIBA uppgradera svenska domare till
internationella 1-, 2- och 3-stjärniga nivåer.
SBF skall delta i AIBAs domarkommission, när behov föreligger.
SBFs domarmålsättning
Att vi skall öka antalet domare; detsamma skall gälla för matchfunktionärer.
Att vår målsättning skall vara en tillväxt på 10 domare per verksamhetsår.
Att vi skall aktivt söka efter utbildningstillfällen för att uppgradera befintliga
förbundsdomare, 1-stjärniga och 2-stjärniga domare
Att samtliga domare skall söka och erhålla domarlicens som bevis på sin
kompetens och lämplighet att döma boxningsmatcher.
Att vi skall aktivt samarbeta med utbildningskommittén för utbildning av
tävlingsledare.
Att vi skall införa kommande domarutbildningar i IdrottOnline.
SPORTANSVARIGE
SBF har utsett en styrelseledamot att vara huvudansvarig för SBFs boxning.
Den sportansvarige ledamoten är beslutsfattande och har det övergripande
sportsliga ansvaret med ett ansvar för att budgeten i Aktivitetsplanen hålls.
Den sportansvarige kan använda sportsliga råd bestående av kompetenta
och för olika uppgifter lämpliga personer.
Till den sportansvariges förfogande finns en nationell tränarfunktion och
head coacher. Dessa skall se till att landslagsaktiviteterna och berörda
tränare/ledare följer den plan, utveckling och de mål som är uppsatta av
SBFs styrelse på förslag av den sportansvarige.
SBF skall verka med långsiktighet för en god utveckling av svensk boxning.
SBF skall arbeta utifrån den svenska modellen som inkluderar ett samarbete
och ett engagemang mellan boxningsklubbar och landslag. SBF skall skapa
förutsättningar för boxare och ledare att utvecklas med kontinuitet.
SBF skall överväga att skapa ett system med uppdragskontrakt för de boxare
som är landslagsaktuella; detsamma kan komma att gälla de klubbtränare
som SBF anlitar för SBF-uppdrag. Alla matchboxare och matchcoacher skall
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vara licensierade och ha fullgjort sina ekonomiska och boxningsidrottsliga
skyldigheter.
SBF skall utarbeta ett värderingssystem (en ranking) och en manual över
uttagningskriterier till olika boxaruppdrag för SBFs räkning.
Den sportsliga målsättningen
Att våra landslagsboxare och andra uppdragsboxare skall vara tillräckligt
kvalificerade/meriterade och i övrigt lämpliga att delta i de internationella
mästerskapen. Dessa boxare skall föra en träningsdagbok över sin boxning;
det är lämpligt att alla matchboxare för en träningsbok som komplement till
startboken för att kunna följa upp träningsplanering och uppnådda resultat.
Att vi skall förbereda aktuella boxare, genom att erbjuda ett högklassigt
utbud av en noga planerad landslagsverksamhet i form av träningsläger,
turneringar och landskamper, så att boxarna kan konkurrera om medaljer
på NM, EM, VM och OS.
Att de uppdragsboxare som deltar på egen bekostnad (s.k. Wild Card-boxare)
skall vara kvalificerade nog för att delta i de kontinentala och internationella
mästerskapen.
Att vår generella målsättning i tävlingar skall vara att ta medalj; vi skall ha
Topp 8-placeringar på EM och VM som målsättning vid uttagning av boxare.
Att vi skall erbjuda varje kategori minst två träningsläger per säsong.
Att vi till Team Tokyo skall ta ut de 6 till 10 bästa boxarna, som bedöms ha
chans att kvala in till OS 2020.
Att vi skall ha med boxare i SOKs Topp & Talangprogram.
Att vi skall delta på förberedande internationella turneringar och läger innan
mästerskap och även ha en kontinuerlig aktivitet under hela året. Att vi skall
delta i 3 till 4 turneringar på seniorsidan och 2 till 3 för ungdomar/juniorer.
De internationella turneringarna får ersättas med kvalificerade svenska eller
nordiska turneringar.
Att vi skall anordna attraktiva landskamper på hemmaplan, där våra bästa
boxare skall få boxas inför hemmapublik och svenska media. Varje säsong
skall vi ha
¤ 1-2 seniorlandskamper för damer och herrar, samt
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¤ 1 junior/ungdomslandskamp för flickor (damer) och pojkar (herrar).
Att vi skall kvala in damer och herrar till OS i Tokyo 2020.
Att vi skall bli bästa nation vid Nordiska Mästerskapen 2017 i Danmark.
Att samtliga tränare efter genomgången utbildning skall söka och erhålla
tränarlicens som bevis på sin kompetens och lämplighet att träna och leda
boxningsutövare.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén skall säkerställa SBF:s arrangemang av mästerskap
samt landskamper på hemmaplan.
Den tävlingsmässiga målsättningen
Att vi i god tid kan utse arrangörerna av våra mästerskap och landskamper.
Att vi klargör för arrangörer vilka skyldigheter och vilket ansvar man har
som arrangör av mästerskap.
Att vi verkar för att svensk boxning skall synas i Sverige och göra vår idrott
attraktiv för såväl utövare som publik/media.
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