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Verksamhetsberättelse mars 2019 feb 2020

Året startade...
Året startade med Susanne Johansson som ny Ordförande efter Niclas avhopp i december.
Strax efter det väljer Kassör Ewa Woodmar att avgå.
Fokus fram till årsmötet är att fixa firmateckning, konto och redovisning.
På årsmötet kunde vi konstatera att styrelsen varit dysfunktionell och att kostnaderna
skenat under 2018.
Årsmötet ger Styrelsen uppdraget att 2019 spara och få ordning på ekonomin.
Detta har vi gjort och fått goda resultat. Redovisas under ekonomi.
Vi fick en ny styrelse med många bekanta ansikten:
•
Jeanette Stenholm-Kassör
•
Jonni Durlind-Vice ordförande/SMkommittén (Domarkommittén fram till hösten)
•
Maria Johansson-Ledamot
•
Helena Hjort-Ledamot/Antidopingkommittén
•
Reino Strand-Ledamot/Tävlingskommittén (Avgår slutet på året)
•
Torbjörn Mark-Suppleant (Ledamot när Reino avgår) /Marknadskommittén/
SMkommittén/Ansvarig Landslagsläger
•
Josef Asmar-Suppleant
Kvar från tidigare Styrelsen:
•
Carina Isaksson-Ledamot/Utbildningskommittén/Domarkommittén
•
Susanne Johansson-Ordförande
Nya styrelsen består till stor del av arrangörer eller nära anhöriga till arrangörer av olika
tävlingar.
Detta kommer prägla fokuset och arbetet större delen av året för styrelsen. Mycket
kompetens finns i gruppen, men också ett perspektiv som landar mer på jag tycker/vill än
regler och arbete.
Arrangören Tyngre har varit en stående punkt över året. Med sanktionsansökan som
behandlats, återtagits, åter ansökt och för att sedan meddela att dom arrangerar en
osanktionerad tävling 2020 ( Nu i skrivande stund har Tyngre precis meddelat att tävlingen
ej ska genomföras). Detta har tagit tid, engagemang och enormt mycket av samtalen och
tiden i styrelsearbetet.
Arbetet i våra kommittéer redogörs av kommittéerna själva, men det som kan sägas om
detta är att dom detta år fått arbetat mer självständigt.
Tävlingskommittén- har från styrelsens perspektiv arbetat självständigt och mycket bra!
SM-kommittén- har arbetat hårt och lyckats skapa ett mycket bra SM med ett bra
ekonomiskt resultat!
Antidoping-kommittén – har skötts strukturerat och korrekt.
Domar-kommittén- har levererat domare till samtliga tävlingar.
Utbildnings-kommittén- lades på is under 2019. Oklart hur denna ska arbeta framöver.
Kontakter med vårt moderförbund har blivit bättre och tydligare. Vi har haft representanter på de internationella konferenserna och en mer personlig kontakt har upprättas med
flera andra länders förbund.
Det första landslagslägret har genomförts och med ett lyckat resultat. Under lägret var två
föreläsare inbjudna Ott Kiivikas och Natalia Nazarfenko. Två personer som kunde komma
med nya och inspirerande synsätt. Responsen från våra tävlande var mycket positiv till
denna helg och upplägg.

Vi har också haft representanter på plats under RF-stämman som är Riksidrottsförbundets
högsta beslutande organ. SBFF tas på ett större allvar i dessa sammanhang nu för tiden,
framför allt för att vår idrott växer, vi har tydligare regler och är en del av WADA-code
(World Anti-Doping Code)
RF-kommittén- En kommitteestyrelse ser ett behov av och skapat, men ej funnit rätt
personer för att driva.
Under året har också SQUAT uppstått, en tidskrift i PDF-format där SBFF på ett enklare
sätt kan beskriva sin verksamhet, besvara frågor och informera om viktiga händelser. När
detta skrivs så är nummer tre på väg till våra medlemmar.

Signerat SBFF Ordförande
Susanne JohanssonVerksamhetsberättelse mars 2018 feb 2019

Revisionsberättelse för 2019

Revisorernas berättelse 2020

Resultat rapport

Balansrapport 2019

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet
843002-4607

Balansrapport

2019-01-01
2019-12-31
IB 190101

Förändring

UB 191231

5 000,00
-5 000,00
8 449,00
-1 690,00
6 759,00

0,39

0,00
0,00
44 464,00
-5 452,00
39 012,00

2,62

5 000,00
-5 000,00
52 913,00
-7 142,00
45 771,00

3,01

-2,62

0,00
0,00
0,00
446 947,00
1 027 291,74
1 474 238,74

96,99

0,00

1 520 009,74

100,00

10,69

-1 408 047,44
0,00
-1 408 047,44

92,63

0,50

93,13

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
1220 Inventarier och verktyg
1229 Ackumulerade avskrivninga
1250 Datorer
1259 Ackumulerade avskrivninga
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar
1790 Övr förutbet kostnader/up
1910 Kassa
1920 Bank - Plusgiro
1940 Bank (övriga konton)
Summa omsättningstillgångar

143 480,00
63 070,00
917,00
476 791,71
1 027 291,74
1 711 550,45

99,61

-143 480,00
-63 070,00
-917,00
-29 844,71
0,00
-237 311,71

SUMMA TILLGÅNGAR

1 718 309,45

100,00

-198 299,71

81,94

461 553,34
-461 553,34
0,00

-17,56

0,00
-7 540,00
0,00
-7 540,00

-6,87

-1 415 587,44

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2010 Eget kapital, delägare 1
2019 Årets resultat, delägare
Summa eget kapital

-1 869 600,78
461 553,34
-1 408 047,44

Kortfristiga skulder
2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade sociala avgif
2990 Övriga upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

-78 039,00
-88 836,87
-143 386,14
-310 262,01

18,06

78 039,00
81 296,87
143 386,14
302 722,01

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-1 718 309,45

100,00

302 722,01

RESULTAT

Utskriven 2020-02-10, 14:30

0,00

104 422,30

-1-

104 422,30

Budget 2020

Antidopingkommitténs Verksamhetsrapport mars 2019-feb 2020

Antidopingkommittén
Ingått i kommittén sedan årsmöte mars 2019
Helena Hjorth
Vår
Kontakt etablerades med disciplinnämndens ordförande Yvonne Rosell för att säkerställa
deras tillgänglighet vid eventuella överklagningsärenden.
Riksidrottsförbundet samt svensk antidoping ville få ta del av det antidopingarbete förbundet har bedrivit/bedriver så en sammanställning utav antal tester, vilka sorts tester
(in competition), utfall utav dessa samt vilka som har utfört testverksamheten sedan 2015
gjordes och delgavs deras utsedde representant Alexander Wigfors för just svensk
antidoping.
Ett disciplinärende kom upp vilket resulterade i att en tävlande atlet blev under våren avstängd på två år för att ha tävlat för annan organisation och efter det tävlade på
Sweden Grand Prix utan att först ha avlämnat ett negativt dopingprov enligt IFBB:s regler:
Article 19.4.7 Of the current IFBB constitution (2017)
Höst
Inför SM beställdes tre stycken dopingtester som utfördes med IDTM:s personal/chaperons.
Kostnaden för tre tester inkl. chaperons blev 16 993,- Samtliga tre som testades visade negativt. Styrelsen valde i början av mandatperioden att inte beställa fler tester år 2019 då vi
skulle ha fokus på ekonomin och hålla kostnader nere.
I oktober arrangerade Sv. Antidoping ihop med Arne Ljungkvist Anti-Doping Foundation en
nationell antidopingkonferens över en dag och styrelsen beslutade att skicka dit en representant och det blev Josef som kunde närvara på den.
Konferensen behandlade bland annat ämnen såsom: ”Dopning – från idrottsproblem till
samhällsproblem”, ”Attityder och användning av dopning bland unga”, ”Gym- och fitnessdopning i Sverige”. Kostnad för vårt deltagande 495,Historik över antal beställda dopingtester

Antal beställda dopingtester from 2015
2016 SKKF använder sig av egna chaperons vid testverksamheten
From 2017 beslutar styrelsen att all testverksamhet skall utföras av
IDTM:s utbildade chaperons

53 test
21 test
8 test

13 test
3 test

2015

2016

2017

2018

2019

SM-kommitténs Verksamhetsrapport mars 2019-feb 2020

Rapport från SM kommittén
Stefan Kvoch
Tobba Mark
Jonni Durlind
Det är ju inte bara ett SM utan tre på samma helg Juniorer, Veteraner och Seniorer.
Kommittén tillsattes i slutet på förra verksamhetsåret och samtidigt stod vi utan SM arena.
Så planering och verksamhet kom igång sent som så ofta när det gäller SBFF och tidigare
SKFF. Men i början på Januari får vi besked om att Stockholmsmässan i Älvsjö är ledig, till
en kostnad av ca: 300 000 kr. Nu har vi lite att jobba med, skapa en stämning runt
arrangemanget, ragga sponsorer och en massa möten samt att få till en av oss godkänd
planering.
Över 900 arbetstimmar läggs ned för att få till ett SM som det som presenterades
27-29 september. Det blev ett av de största SM genom tiderna med över 320 starter och
vi sålde biljetter över förväntan. Detta år har ju SBFF levt med ett sparkrav, då kan vi stolt
berätta att SM har bidragit med ett överskott på ca 360 000 kr. Här vill vi också rikta ett tack
till de sponsorer som medverkat.
Detta år fick scenen mycket beröm för sitt utseende, storlek och ljussättning. På den scenen
står de som verkligen gör SM till en helhetsupplevelse. Om man tar sig till final så är man
bra, tar man sig upp på pallen så är man riktigt bra. Visst det finns några klasser som utgör
undantag och de skiftar oftast från år till år.
I år var det som bekant ny indelning i Bodybuilding klasserna från -70, -80, -90 och +90 kg
till -75, -85, -95 och +95 kg. Varför då undrade några, vi har väl alltid kört -70 kg och så vidare? Nej, denna uppdelning har faktiskt förekommit tidigare.
Tanken är att vi ska få en bättre konkurrenssituation för våra EM- och VM-uttagningar. Här
tog vi hjälp av Eddie Bergkvist från Tävlingskommittén Det är svårt för oss att exempelvis
konkurrera i en -70 kilosklass på ett VM. De andra är ofta 10-15 cm kortare och inte sällan
kommer de från något land i Asien. Hur som helst, indelningen blev lyckad och med tävlande i alla klasser.
Bikini Fitness klasserna hade också en ny längdindelning, som exempel kan nämnas att de
två längsta tagits bort (-172 cm och +172 cm) samt att andra justeringar också gjordes. Hela
tanken var att deltagarantalet skulle bli mer jämnt fördelat. Tidigare har det varit klasser
där någon haft 20 tävlande och en annan 4. Nu låg spannet mellan 7 till 13 deltagare.
Vi varvade också klasser så att publikupplevelsen skulle bli bättre. Det innebar att man inte
bränner av alla Bikiniklasser på ett bräde, istället varvades med två Bikini, två Bodybuilding
klasser och så vidare.
Misstag i planeringen begås men vi vet vad vi vill rätta till och hoppas att vi landar mer rätt
till nästa SM som också kommer att avhållas på Stockholmsmässan. Att få inregistreringen
att flyta på lite bättre är ett av flera mål.
Signerat
Stefan Kvoch
Tobba Mark
Jonni Durlind
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Rapport från Tävlingskommittén
Eddie Bergkvist
Tina Lemore
Jörgen Nilsson
EM 1-6/5 Santa Susanna Spanien
Till årets EM så hade vi en ganska ny trupp med många som tävlade på sitt första stora internationella mästerskap.Men de klarade sin uppgift galant och det blev ett väldigt bra
EM för Team Sweden!
Resultat som följer:
Torsdag
Fredrik Ström veteran CBB 40-44år 7:a
Tobias Kempe CBB+180cm 10:a
Daniel Westerlund CBB+180cm 6:a
Fredag
Caroline Aspenskog Wellness Fitness -158cm 3:a
Mats Ljung veteran BB 40-44år-80kg 2:a
Keivan Gomanian veteran BB 40-44år-90kg 1:a och följer upp det med att vinna overallklass
i veteran-BB!
Israel Tshibangu junior-MP+174cm 3:a
Sebastian Jansson MP-170cm 5:a
Simon Staaf MP-176cm 3:a
Lördag
Alexandra Ljung veteran BF 35-39år oplacerad
Alexandra Ljung BF-158cm 7:a
Sara Petersson BF-163cm oplacerad
Eleonore Eriksson veteran BF 40-44år 3:a
Mina Mahzoon WP-163cm 1:a
Keivan Gomanian BB-90kg 1:a
Josef Asmar BB-100kg 5:a
Söndag
Elin Almare junior Bikini-Fitness 21-23år-160cm 4:a
Linda Olsson veteran Bikini-Fitness 35-39år+164cm oplacerad
Jessica Lopez Bikini-Fitness-158cm 6:a
I nationstävlingarna blev Sverige 9:a på herr-EM,7:a på dam/fitness-EM,13:e på junior-EM
och 13:e på veteran-EM.
Senior-VM Herrar 5-10/11 Fujairah UAE
Två stycken tävlande uttagna till detta fantastiska VM.
Farbåd Chaharlang MP-170cm 5:a(i en klass med 30st tävlande).
Keivan Gomanian BB-90kg oplacerad
Junior-VM 22-25/11 Budapest Ungern
Två stycken tävlande även till junior-VM.
Elin Almare Bikini-Fitness 21-23år-160cm 5:a
Felix Mattisson BB+75kg 7:a
Fitness-VM 30/11-1/12 Bratislava Slovakien
Mina Mahzoon WP-163cm 8:a
Caroline Aspenskog Wellness Fitness-158cm 3:a
Liliana Sakhanova Bikini-Fitness-169cm 8:a
Linnea Byström Bikini-Fitness-172cm 8:a
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Veteran-VM 6-9/12 Tarragona Spanien
Ulrika Thunberg WP 4:a
Eleonore Eriksson BF 40-44år 2:a
Evalinda Aarvaag BF+45år oplacerad
Mats Ljung BB 40-44år-80kg 4:a
Keivan Gomanian BB 40-44år-90kg 1:a och vinner sedan den största overallklassen någonsin
på ett BB-VM för veteraner! Går sedan vidare samma kväll och tävlar på Proffs-VM för
veteraner och placerar sig tvåa där!
Sverige hamnar på en tionde plats som nation.
Övrigt under 2019.
För första gången på cirka 30år arrangerade vi ett landslagsläger.Det avhölls i Lindesberg
sista helgen i juni.Det åts,tränades och lyssnades till intressanta föreläsningar.Och deltagarna trivdes väldigt bra!Detta återkommer sommaren 2020.
Så vi summerar 2019 som ett väldigt bra år för Team Sweden.Och hoppas att det fortsätter
minst lika bra under 2020.
Vi i Tävlingskommitten tackar SBFF för erat förtroende för oss att leda detta.
Mvh Tina Lemor, Jörgen Nilsson och Eddie Bergkvist
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Domarkommittén
Carina Isaksson, Jonni Durlind (som valt att sluta under perioden)
Under verksamhetsåret ombesörjde domarkommittén planering och genomförande av 8
tävlingar under SBFF:s och IFBB:s flagg. 7 av dessa tävlingar var nationella med svenska
mästerskapen som huvudpunkt. I kalender ordning BBC, BOS, SGP, (vår internationella
tävling) Nordic Shape Open, SM, SweFit Open, Decembercuppen, och avslutandes med
Lucia Pokalen .
På SBFF:s viktigaste tävling Svenska Mästerskapen har många domare varit inkallade för att
döma varav de flesta har fått döma delar av SM-helgen för att så många så möjligt skall få
chansen att döma ett svenskt mästerskap.
För 2019 har huvuddomarskapet och ledning av svenska mästerskapet skötts från mitten av
domarbordet enligt internationell karaktär, ledd av vår absolut bästa internationellt
meriterade domare Per Sundström. Detta för att huvuddomare samt assisterande domare
skall ha absolut koll över tävlingen för att kunna ta rätt beslut vid eventuella situationer.
Utkomsten blev ytterst god och feedback från publik, tävlande, domare och styrelse varit
väldigt positiv. Detta är ett sätt som domarkommittén kommer att fortsätta att använda sig
av på kommande SM under 2020
De övriga arrangemangen var internationella arrangemang, Sweden GP IFBBs domaransvarig Pawel Filleborn överlät ledandet av Sweden GP till Per Sundström och
Armando Marquez då han var upptagen med ett annat mästerskap.
Tävlingen genomfördes enligt IFBBs regelverk och Armando Marquez skrev redan 2018
i Muscle & Health att vi i Sverige verkligen kan arrangera tävlingar som är effektiva och
korrekta ur alla intressenters perspektiv.
Under året 2019 har vi stoppat rekrytering av nya domare & sekretariat, då man istället
givit chansen och möjligheten för alla domare att döma mer, vilket varit uppskattat.
Ingen domarkonferens har genomförts, detta p ga att jag tillträdde i min roll som ny
ordförande vid årsmötet och ingen av tidigare kollegor hade tid eller möjlighet att deltaga
i utbildningssyfte.
Dock planeras en domarkonferens i augusti 2020. Det viktigaste var att säkerställa fortsatt
kvalité på höstens tävlingar och för att gå in i 2019 med något som jag kan stå bakom.
SBBF:s aktiva domare under 2019 är 27 st, varav 8 st har internationella domarkort.
(Rachid har skapat ett domarregister över alla domare samt sekretariatpersonal om deras
historik från 2013 till 2019 som ska vara tillgängligt för hela domarkommittén.
SBBF:s sekretariatpersonal under 2019 är 7 st.
Aktiviteter utförda under perioden:
Uttagningar av domare och sekretariat till de tävlingar vilka sanktionerats av SBFF
Uttagning av domare till internationella domaruppdrag.
Sprida kunskap om IFBB:s regelverk via telefon, email och muntligen.
Besvarande av frågor rörande regler från tävlande och SBFF representanter.
Kenneth Johansson har varit ansvarig för sekretariatet sedan November 2019.
Med vänlig hälsning,
Carina Isaksson

