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Fédération Suédoise de Lutte

Styrelsen informerar juni 2013
Den nya styrelsen har nu haft sitt första möte sedan årsmötet, och jag måste få säga att nu har svensk brottning
en riktigt bra styrelse med en bred kompetens och förankring vilket bådar gott inför framtiden, nu har vi ett hårt
arbete framför oss men jag är övertygad att vi klarar det tillsammans styrelsen, personalen och alla kommittéer.
Våra kommittéer är under uppbyggnad och kommer nog att bli klara under sommaren mer information kommer
vartefter de blir klara.
Mötet hölls i Stockholm och vi fattade ett antal beslut som vi redogör för nedan.












2013-års fyrstadsmedalj pryds av Jörgen Olsson.
Senior SM 2015 tilldelas IK Sparta och Skånes Brottningsförbund.
Ungdoms SM 2015 tilldelas Västmanlands Brottningsförbund.
Brottaravtalen skall samtliga i våra landslag skriva på.
Förbundet skall upprätta en ny alkohol och drogpolicy som skall gälla alla verksamma inom SBF.
Förbundet skall utarbeta en ny mediapolicy som även skall innehålla hur kommunikationen och
information sker från förbundet.
Förbundet skall ”Vaccinera” sig mot doping.
Elit och tränarkonvent blir den 6-8 september.
Kick-off för styrelse och kommittéer kommer att hållas 18-19 oktober.
Vi kommer att se över våra licenser.
Program håller på och utarbetar regler för fyrstads i enlighet med årsmötets beslut.

SOK kommer att starta en satsning på ungdomar, De ungdomar som blir uttagna kommer att få extra pengar att
lägga på brottning i form av läger och tävlingar.
Det känns positivt med allt som händer med FILA och det som händer gällande OS status för brottningen.
Styrelsen och vår personal har lagt ner mycket tid att påverka SOK och då främst Gunilla Lindberg gällande
brottningen deltagande i OS.
Vi håller också på att hitta samarbets former med de nordiska länderna, vi kommer att träffas i augusti för att
fortsätta diskussionerna.
Besök gärna vår webb-shop som ni når via en länk på vår hemsida, vi har noterat att fler och fler börjar hitta vår
shop.
Vi vill också ta tillfället i akt att önska alla våra landslag som skall ut på mästerskap under sommaren ett stort
lycka till på brottarmattorna.
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