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Styrelseprotokoll november 2006 
Protokoll fört vid Skånes Brottningsförbunds 

 ordinarie styrelsemöte den 1 november 2006 
 
  

Närvarande  
Morgan Fried (MF), Kjell Nilsson (KN), Ola Sjögren (OS),  
Gerry Olsson (GO), Bo Petersson (BP), Curt-Arne Blom (CAB), 
Lennart Larsson (LL), Walter Nilsson (WN) 

 
 
1 Mötets öppnande    

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen 
 
2 Föredragningslistan    
 Föredragningslistan godkändes 
 
3 Protokolljustering     

Styrelseprotokoll från 4 oktober godkändes 
AU-protokoll från oktober godkändes 

 
4 Rapporter     

LL och WN rapporterade från Idrottsmuséets vänner 
  
5 Inkomna skrivelser    

Från Skåneidrotten:  Möte, EMG, den 18 december. 
SDF-träff den 21/11 i Lund. 

Beslut fattades att preliminärt anmäla MF, OS och GO till träffen i Lund 
 
Från SBF: Förslag till jämställdhetsplan. 
Beslut fattades att tillstyrka den plan som presenterats 
 
Från BK Ore: Protest angående utländsk brottare i serien. 
Beslut fattades att tillskriva berörda föreningar vad som gäller representation i 
serien. (Se även under rubriken ”Tävling” här nedan). 
 

6 Ekonomi    
KN presenterade en saldolista och rapporterade om en tillfredsställande ekonomi 
Beslut fattades att godkänna kassörens rapport. 
 

7 Kommittéer    
       

7 a Tjejer 
Nytt träningsläger på gång med Malmö som ort. Planering pågår inför Oslo Open. 
Kommittén har beslutat att satsa på duktiga Josefin Ekström som en av ledarna för 
Team Skånes tjejlag. 

 
7 b Ungdom 

Planering pågår inför Oslo Open. BP tar kontakt med F:a Carlson/Nyström i 
ärendet 
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7 c Domare 
Kommittén har haft möte i Malmö den 11 oktober. Där väcktes en del frågor som 
inom kort kommer på pränt. Bland annat vill man samla föreningarna för 
information om ringormsproblematiken etc., etc. 
 
Det har framkommit att ”någon” tillverkar egna, felaktiga, domarprotokoll. 
Dessutom är protokollen att betrakta som förfalskningar, eftersom Svenska 
Brottningsförbundets logotype sitter i vänstra övre hörnet. Det är inte rimligt att tro 
att SBF skulle låna ut sin logga till hemmagjorda, felaktiga, domarprotokoll. 
Beslut fattades att endast godkända domarprotokoll, saluförda av Skånes eller 
Svenska Brottningsförbundet, får användas vid seriematcher och tävlingar i Skåne. 
Skånes Brottningsförbund saluför domarprotokoll i buntar om 100 st till det facila 
priset av 60 kronor… 
 
Den 14/10 är det allmänt domarmöte för alla kretsarna i Kävlinge kl 19.00.. 
 

7 d Tävling 
Det har plötsligt kommit till vår kännedom att Svenska Brottningsförbundet ändrat 
datum för fristils-SM. På förbundets officiella hemsida kan man läsa i dokumentet  
”Tävlingar 2006”, uppdaterat den 9 oktober. Där står att Fristils-SM avgörs den  
25-26 november i Västerås. Detta datum har varit känt sedan länge och använts 
som ett av underlagen vid tillsättandet av seriedagar i Skåne. 
I Västerås BK:s SM-inbjudan, som offentliggjordes precis i slutet av oktober på 
SBF:s hemsida, har tävlingsdatumet ändrats till 24-25 november. Alltså fredag-
lördag i stället för lördag-söndag. Svenska Brottningsförbundet har telefonledes 
bekräftat att arrangören fått tillstånd att ändra datum. 
Skånes Brottningsförbund tycker inte att det är seriöst att helt plötsligt ändra datum 
för ett svenskt mästerskap. Ett svenskt mästerskap är i högsta grad en officiell 
tävling som för många brottare och ledare är årets höjdpunkt. Har man tidigare 
fastslagit ett datum för ett mästerskap så vill det mycket till för att detta ska ändras. 
På fredagen då SM startar är det fem seriematcher inplanerade i Skåne! 
Beslut fattades att kraftfullt protestera mot att tävlingsdatumet hux flux har 
ändrats. 
 
I anledning av BK Ores ”Protest mot utländsk brottare i Skåneserien” vill vi här 
klargöra vad som gäller: 
Eftersom Skåneserien är en lokal serie för de föreningar som har sitt 
verksamhetsområde inom distrikten Skåne och Blekinge, bestämmer vi själva över 
denna serieverksamhet, både vad beträffar indelning, seriedagar, domartillsättning 
och seriebestämmelser. 
Under rubriken ”Representationsbestämmelser” står i sista stycket: 
”Brottare som går över från svensk eller utländsk förening, äger rätt att 
representera sin nya förening i Skåneserien, under förutsättning att de skrivna 
bestämmelserna om övergångar följes. (Allmänna Tävlingsbestämmelser, § 5)” 
 
Så här står det i ett utdrag av Svenska Brottningsförbundets Allmänna 
Tävlingsbestämmelser beträffande övergångar från en utländsk förening till en 
svensk dito: (§ 5, p.9) 
”En övergång till en svensk förening från en utländsk dito, måste skrivas och 
insändas till Svenska Brottningsförbundet senast den 30 april. 
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Övergången/kontraktet ska vara undertecknat och godkänt av såväl brottarens 
moderförening som brottarens nationella förbund. För varje därefter följande 
säsong krävs ett intyg från brottarens moderförening och nationella förbund”. 
Beslut fattades att tillskriva berörda föreningar för att tydliggöra vad som gäller i 
Skåneserien beträffande representation. 
 

8 Övriga frågor 
GO berättade att SBF:s Valberedning avser att ha ett möte den 10/11 i samband 
med Robbans Cup GP i Lidköping  
 

9 Nästa möte      
 Nästa styrelsemöte: 15 december, 2006, kl. 15.00 i Göingebygden.  
 
10 Avslutning     

Ordföranden avslutade mötet som blev effektivt men ändå en aning långdraget på 
grund av många och långa, dock seriösa, diskussioner.  
    
 
 

 
 
Vid protokollet: ________________________ 
                                                       Morgan Fried 

 
 

Justeras:_____________________ 
Gerry Olsson, vice ordförande 

  


