
  
 

Östersund 2020-03-05 
 

Medlemsföreningar i Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland 
 

Kallelse till 
 

Förbundsstämma 
 

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr 
 

Söndag den 5 April 2020. 
 

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norrs förbundsstämma 2020 äger rum Söndag den 5 
April, Idrottens Hus, Nordichallen, Johannedalsvägen 121, 85634 Sundsvall.  
 
Fika och mingel 12.00-13.00 
  
Förbundsstämman börjar 13.00. 
 
Fullmaktsgranskning sker mellan kl. 12:30 och 12:50. 
 
För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive SB&K senast den 31 januari 
innevarande verksamhetsår erlägga av distriktsförbundsstämma respektive SB&K förbundsstämma fastställda 
avgifter, samt till SB&K och RF insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda 
avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 januari 
under innevarande verksamhetsår. Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100tal, senast den 
31 januari innevarande verksamhetsår redovisade, medlemmar, dock högst 3 röster. Förening skall representeras 
av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 
fullmakter. Ordinarie distriktsförbundsstyrelseledamot (SDF:et) får inte vara ombud. 
 
Läs mer i SDF-förbundets stadgar: 
https://drive.google.com/file/d/1g9x3frzngD4kh5GN0ziDz2L3TrszvCL8/view?usp=sharing 
 
 
Anmälan 
Anmälan skickas till info@kampidrottnedrenorr.se  
 
Senast den Fredag den 3:e April 2020. 
 
 
Motioner 
Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall skriftligen ha inkommit till 
Förbundet senast den 15 Januari. Det är motionärens ansvar att kontrollera att motionen inkommit till Förbundet 
i tid. Rätt att motionera har distriktsförbundsstyrelse samt förening i Förbundet. 
 

https://drive.google.com/file/d/1g9x3frzngD4kh5GN0ziDz2L3TrszvCL8/view?usp=sharing
mailto:info@kampidrottnedrenorr.se


 
Utmärkelser 
Vill även påminna Er om möjligheten att hedra våra ledare med Idrottsförbundets utmärkelser eller andra gåvor  
och utmärkelser vid stämman. Ansökan om utmärkelser skall vara oss senast tillhanda 1 Februari 2020. 
 
 
Handlingar 
Handlingar (preliminär röstlängd, fullmakt, dagordning, propositioner, förvaltningsberättelse, 
verksamhetsberättelse mm) för förbundsstämman läggs stadgeenligt ut på hemsidan 
https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/ samt bifogas per mail senast 14 dagar innan 
förbundstämman. 
 
 
 
Övrigt 
Frågor besvaras på info@kampidrottnedrenorr.se 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Förbundsstyrelsen 
Svenska Budo- och Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr 
 
 

https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/
mailto:magnus.larsson@kampidrottnedrenorr.se


Föredragningslista 
2020 års årsstämma Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Nedre Norr. 
 
Datum: Söndag 5:e April 
Tid: 13.00 
Plats:  Idrottens Hus, Nordichallen, Johannedalsvägen 121, 85634 Sundsvall.  
 
5 § Ärenden 
5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Mötets öppnande, 
 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, 
 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst, 
 
4. Val av ordförande vid mötet, 
 
5. Val av sekreterare vid mötet, 
 
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 
samt val av två rösträknare, 
 
7. Godkännande av föredragningslista, 
 
8. Föredragande av verksamhetsberättelse, 
 
9. Föredragande av förvaltningsberättelse, 
 
10. Revisorernas berättelse, 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för DFS, 
 
12. Behandling av ärenden, som DFS föreslår distriktsförbundsstämman 
(propositioner), 
 
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till DFS. 
Till motionen skall ha fogats ett yttrande från DFS, 
 
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 
 
15. Fastställande av årsavgift till Förbundet verksamhetsår, 
 
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår, 
 
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden, 
 
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår, 
 
19. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 2 år, 
 
20. Val av 3 ledamöter i FS för en tid av 2 år, samt 2 suppleanter för en  
      tid av 1 år, 
 
21. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K, 
 
22. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. 

23. Mötets avslutande.  



 
  
 

 
 
 
 
Fullmakt till årsmöte Svenska Budo- och 
Kampsportsförbundet Distrikt 2 Nedre Norr, 2020 
 
Stämman äger rum Söndagen den 5 April 2020, kl. 13:00 Idrottens Hus, Sundsvall. 
  
För rösträtt erfordras fullgjord rapportering och inbetald förbundsavgift senast 
2020-01-31.  
 
Röstlängden publiceras inför årsmötetpå Förbundets hemsida budokampsport.se 
 
Fullmakten ska vara underskriven i original. 
 
 

Fullmakt för:  
Var god texta  
 
 
Namn: ________________________________________________________  
att vid årsmötet Svenska Budo- och Kampsportsförbundet Distrikt 2 Nedre Norr, 5 April 
2020 vara ombud för:  
 
 
Förening: ___________________________________     SB&K nr: ___________________  
 
 
 
Antal röster enligt röstlängd: ________         Distrikt: _____________________  
 
 
 
 
________________________ ______________________________  
Ansvarigs namnteckning Ansvarigs namnförtydligande  
 
 
 
________________________ ______________________________  
Funktion i föreningen Ort och datum 
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Ordförande har ordet 

 

Förenade och förbundna - Tillsammans är allt 
möjligt 

Hej på Er alla kampsportsvänner som tillsammans bildar och är 
distriktet, specialidrottsförbundet (SF:et) Svenska Budo- & 
Kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet (RF). Vi alla som 
tillsammans i idrottsföreningar bildar dessa förbund. Utan alla vi 
medlemmar finns inga förbund eller idrottsföreningar. Dessa 
organisationer har skapats för att vi har gemensamma intressen 
som fört oss samman, där vi tillsammans kan få till så mycket mer 
än var och en var för sig. 

Liksom att vara medborgare i ett demokratiskt land, så måste vi 
medlemmar i en demokratisk organisation ta ansvar om den ska 
fungera som vi önskar. Det kommer inte att komma “någon annan” 
och lösa allt åt oss. Vi har inte köpt en tjänst hos ett företag som 
ska fixa allt åt oss. Vi medlemmar har tillsammans ingått ett avtal 
(stadgar) med varandra om vilka förhållanden vi förenats under, 
vad vi vill uppnå med det hela och vad vi står för.  

Det hela blir aldrig bättre än vad vi gör det till. Vi har anställda för att underlätta i vår riksorganisation 
som sköter saker och ting, då de flesta inom idrotten verkar på ideell basis, men det är inte de som är 
förbundet. De är anställda av oss att sköta vissa arbetsuppgifter. Det yttersta ansvaret ligger inte hos 
dem. Det är alla vi medlemmar tillsammans som ska leda och driva svensk kampsport i nuet och in i 
framtiden. Om vi vill att det ska vara andra visioner, mål, budgetar, styrdokument med mera än vi har 
idag, så är det vi medlemmar som tillsammans på ett demokratiskt sätt utformar dessa. Allt ligger i 
våra händer. Vi har kontroll över vår framtid och kan tillsammans välja hur den ska bli.  

Endast våra drömmar, visioner, ambitioner och handlingar sätter våra gränser. Allt är möjligt bara vi 
vill, vågar, införskaffar nödvändig kompetens och gör det som krävs. 

Tillsammans! 

 
Mvh 
 
Magnus Larsson 
Ordförande 
Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Nedre Norr  
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Verksamhetsberättelse 
Svenska Budo- och Kampsportsförbundet Nedre Norr verksamhet och förvaltning för tiden 1 Januari 
2019 – 31 December 2019. 

Specialdistriktsförbundsstyrelsens sammansättning 
 
Ordförande Magnus Larsson - Östersund, Jämtland 
 
Vice ordförande  Håkan Nygren - Söråker, Medelpad 
 
Sekreterare Martin Hultgren - Sundsvall, Medelpad 
 
Kassör Mikael Näktergal - Härnösand, Ångermanland 
 
Övriga ledamöter Ulrika Näktergal - Härnösand, Ångermanland 

Emil Larsson - Östersund, Jämtland 
Tim Torfjäll - Östersund, Jämtland 

 
Suppleant Vakant 

  
 

Revisorer:  
Revisor SB&K Nedre Norr Joakim Sandström - Östersund, Jämtland 
 
Revisor SB&K Riks Thomas Hajas 
 
 
Valberedning:  
Ordförande Hans-Ove Wiklund - Härnösand, Ångermanland 
Ledamot 1 Vakant 
Ledamot 2 Vakant 
 

Antal protokollförda sammanträden 2019 
9 st protokollförda styrelsemöten under året varav 3 st var per telefon (i syfte att hålla nere 
kostnaderna för förbundet) under 2019. 
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Förbundsstämman 

Vid förbundsstämman för SB&K Nedre Norr den 23:e Februari på Folkets Hus i Ånge var 7 
föreningar representerade med sammanlagt 4 röster. Ordförande för stämman var Magnus Larsson. 

Distriktet 
Distrikt Nedre Norr utgörs av Jämtlands län och Västernorrlands län. 

Distriktets kampsportsrörelse 
I vårt distrikt finns 15 av  de 30 idrotter som är anslutna till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet 
samt Sveriges Riksidrottsförbund. Det finns flera till kampsporter som är utanför SB&K och tillhör 
andra specialförbund som Svenska Brottningsförbundet mm.. Så egentligen finns det ju ännu mer 
kampsport i regionen (Boxning, Fäktning, Brottning, Karate, Taekwondo mm). Anslutna föreningar är 
till dags datum  21 stycken. Vilket är en minskning med 1 stycken jämfört med 2018. Antalet aktiva 
utövare är enligt lämnad statistik till SB&K  tillsammans 1233 medlemmar att jämföra med 2018 års 
1268, 2017 års 1218 och 2016 års 1217.  En minskning med 35 föreningsmedlemmar (2,8% 
minskning) enlig statistik till dags datum. 

Idrotter 
Ju-Jutsu, Wushu, SW (Submission Wrestling), MMA (Mixed Martial Arts), Kyokushin Karate, BJJ 
(Brasiliansk Jiu-Jitsu), Aikido, Armsport, Thaiboxning (Muaythai), Kickboxning, Jodo, Iaido, HEMA 
(Historical European Martial Arts), Kendo och Bujinkan Budo Taijutsu. 

 

Mästerskapsmedaljer 2019 

Valör Namn Idrottsförening Idrott 
VM-guld Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 

Sr men left +105kg 
VM-guld Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 

Sr men right +105kg 
 
VM-silver Stefan Svensson Drakbrytarnas Idrottsförening Armbrytning 

Master men left 100kg 
VM-silver Martin Sohlin Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 

Sr men right 105kg 
VM-silver Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 

Sr grandmasters men  
right +100kg 

 
VM-brons Patrik Berg Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Sr men left 78kg 
VM-brons Stefan Svensson Drakbrytarnas Idrottsförening Armbrytning 
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Master men right  
100kg 

VM-brons Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 
Sr grandmasters men  
left +100kg 

 
Scandinavian Kim Falk Drakstadens Kampsports Klubb Thaiboxning 
WBC PRO (Muaythai) 
Champion  
 
 
SM-guld Jenny Sellén Lindkvist Ljungamarkens HEMA-förening HEMA långsvärd 
 
SM-guld Kim Falk Drakstadens Kampsports Klubb Thaiboxning 

(Muaythai) 
SM-guld Patrik Berg Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Sr men left 80kg 
SM-guld Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Sr men left 100kg 
SM-guld Ronny Dahl Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Sr men left 110kg 
SM-guld Albin Martinsson Föreningen Strömbrytarna Armbrytning 

Jr16 men left 55kg 
SM-guld Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Sr men right 100kg 
SM-guld Ronny Dahl Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Sr men right 110kg 
SM-guld Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Master men left 100kg 
SM-guld Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning

Master men right  
100kg 

SM-guld Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Sr Grandmasters men  
left +100kg 

SM-guld Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Sr Grandmasters men  
right +100kg 

 
SM-silver Michelle Sjöström Örnsköldsviks Kampsportsförening Ju-Jutsu Fighting,  

damer senior -62kg 
SM-silver Albin Martinsson Föreningen Strömbrytarna Armbrytning 

Jr16 men right 55kg 
SM-silver Tuva Jämtinger Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Jr16 women left  
+70kg 

SM-silver Tuva Jämtinger Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 
Jr16 women right  
+70kg 
 

SM-silver Alexander Jonsson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 
Sr men left 85kg 

SM-silver Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 
Sr men left +110kg 
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SM-silver Albin Martinsson Föreningen Strömbrytarna Armbrytning 
Sr16 men right 55kg 

SM-silver Patrik Berg Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 
Sr men right 80kg 

SM-silver Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 
Sr men right +110kg 

SM-silver Christian Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 
Master men left 100kg 

SM-silver Ronny Johansson Föreningen Strömbrytarna Armbrytning 
Grandmaster men left  
100kg  

SM-silver Ronny Johansson Föreningen Strömbrytarna Armbrytning 
Grandmaster men  
right 100kg  

SM-silver Ida Stensson ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) BJJ (Brasiliansk  
Jiu-Jitsu) 

 
SM-brons Latanya Sjöström Örnsköldsviks Kampsportsförening Ju-Jutsu Fighting,  

damer senior -62kg 
SM-brons Stefan Svensson Drakbrytarnas Idrottsförening Armbrytning 

Sr men left 100kg 
SM-brons Martin Sohlin Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 

Sr men left 110kg 
SM-brons Martin Sohlin Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 

Sr men right 110kg 
SM-brons Christian Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

Master men right  
100kg 

SM-brons Dennis Norlander ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) BJJ (Brasiliansk  
Jiu-Jitsu), Junior 
 
 

Distriktets landslagsaktiva 2019 
Namn Idrottsförening Landslag 
Ida Stensson ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) Svenska BJJ-landslaget 2019-2020 
Kim Falk Drakstadens Kampsportsklubb Svenska Muaythailandslaget  

(Thaiboxning) 
Patrik Berg Storsjöbrytarna Armsportsklubb Svenska Armsportslandslaget 
Christian Svensson Storsjöbrytarna Armsportsklubb Svenska Armsportslandslaget 
Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armsportsklubb Svenska Armsportslandslaget 
Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Svenska Armsportslandslaget 
Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Svenska Armsportslandslaget 
Martin Sohlin Örnsköldsviks Atletklubb Svenska Armsportslandslaget 
Joakim Tällström Örnsköldsviks Atletklubb Svenska Armsportslandslaget 
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Läger i distriktet 2019 

April: Det anrika Påsklägret i Kyokushin Karate hölls i Östersund. 

9-10 Juni: Internationellt Jodoläger i Östersund med Gomokuroku Michael Söderkvist. 

13-17 Juni: Internationellt sommarläger i Aikido i Sundsvall. 

12 Oktober: Oktoberläger i Aikido i Sollefteå med sensei Fredrik Snell. Aktiva från hela Sverige. 

Juni-Dec: Lägerutbyte med gästinstruktörer mellan Härnösands KK, IF Söråker Kyokushin och 
Sundsvalls BK. 

 

Tävlingar i distriktet 2019 

I distriktet hölls glädjande ett flertal tävlingar i våra idrotter under året. Vi har dock inte så god 
kontroll på vilka tävlingar som hållits som vi önskar. Kanske har vi missat någon tävling. Rapportera 
in till oss via mail om ni har tävling eller andra evenemang. Skicka gärna ett litet reportage med bilder 
och videos så kanske vi kan göra ett litet reportage om det hela. Nedan är några tävlingar. Antalet 
tävlingar fortsätter att öka. 

När Tävling Idrott Var 

28 April Ånge utmanar - tävling på Mitt Armbrytning  Ånge
Sverige Mässan  

25 Maj Östersund BJJ Kids Championship BJJ Östersund 

25 Maj Svenska SW ligan deltävling 5 Submission Wrestling Östersund  

26 Maj Östersund Open International BJJ Östersund
Championship 

16 September Svenska Jujutsuligan Ju-Jutsu fighting och Örnsköldsvik
newaza 

5 Oktober SM (Svenska Mästerskapen) BJJ Östersund 

6 Oktober Svenska SW ligan deltävling 7 Submission Wrestling Östersund 

16 September Svenska Jujutsuligan Ju-Jutsu fighting och Örnsköldsvik
newaza 

7 December Grottfight Thaiboxning  Sundsvall 

 

Mästerskap i distriktet under 2019 
SM i BJJ (Brasiliansk Jiu-Jitsu) i Östersund. Arrangör ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb). 
 

Årsmötesdokument förbundsstämman 2020 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet distrikt nedre norr, Sundsvall 20200405 
7(24) 



 

UTMÄRKELSER (HÖGRE GRADERINGAR, FÖRTJÄNSTTECKEN MM) 2019 
Utmärkelse Namn Idrottsförening Idrott 
6:e Dan Lars Stålnacke Sundsvalls Budoklubb Ju-Jutsu Kai 
5:e Dan Leif Brand Aikido Sundsvalls Meseikai IF Aikido 
4:e Dan Joakim Andersson Sundsvalls Budoklubb Aikido 
3:e Dan Per Holmgren Östersunds Budokai Kyokushin Karate 
2:a Dan Anna-Karin Johansson Sunsdsvalls Budoklubb Aikido 
 

“ÅRETS KLUBB” 2019 FINNS I SB&K NEDRE NORR 
Distriktet har fått en utmärkelse på kampsportsgalan 2019. Medlemsföreningen ÖJK (Östersunds Jeet 
Kune Do Klubb) blev utsedd till ”Årets klubb” 2019 av Svenska Budo- & Kampsportsförbundet. 
 
Motiveringen lydde “En förening som varit ett föredöme inom alla områden under det gångna året var 
Östersunds Jeet Kune Do Klubb som belönades med utmärkelsen Årets Klubb. Föreningen har bland 
annat instiftat ett stipendium med syfte att förhindra att människor undviker att träna på grund av sina 
ekonomiska förutsättningar, ett initiativ som klubben belönats för av SISU.” 

 

Medlemsstatistik 

År Antal klubbar Antal aktiva 

2019 21 1233 

2018 22 1268 

2017 26 1218 

2016 23 1217 

2015 27 1122 

2014 24 1106 

2013 22 1102 

2012 26 972 
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Representation 
SB&K Nedre Norr har varit representerat i flera planerings-, samråds- och beslutsorgan
Årsstämma RFSISU Jämtland-Härjedalen 
RF-SISU Västernorrlands årsstämma 2020.
Roger Nissilä, ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) - kassör Svenska BJJ Förbundets styrelse
Erika T Lorentsson, Föreningen Storsjöbrytarna -  sekreterare Svenska Armsportsförbundets styrelse 

Medlemskap i Riksorganisation 
Distriktsförbund (Specialdistriktsförbund, SDF) inom specialförbundet (SF) Svenska Budo- och 
Kampsportsförbundet (SB&K). 
Via SB&K ansluten till Riksidrottsförbundet. 

Antal anslutna klubbar vid årets slut  
21st (se bilaga 1) 
 

Medlemsavgift SB&K Nedre Norr 
500 sek per klubb och år.  
 

Ekonomiskt stöd till medlemsklubbar 
Distriktet har under 2019 haft två former av ekonomiskt stöd. Detta i form av mästerskapsbidrag och 
arrangörsbidrag för distriktets medlemsföreningar att kunna ansöka om. Två av distriktets föreningar 
ansökte om och erhöll arrangörsbidrag under 2019. Ingen förening ansökte om mästerskapsbidrag. 
Målet är att arbeta fram ekonomiska stödformer som främjar distriktets utveckling. 

Styrelsens berättelse 
Styrelsen har jobbat med återkommande möten under året. 

Styrelsen har verkat för att skapa närmare samarbete med SISU för att stödja medlemsklubbar och 
förbund i ansökningar om bidrag, utbildning mm. 

Arbete med att få till SB&Ks stegutbildningar har skett under året och är inplanerade under hösten 
2020 i Östersund och Sundsvall. 

Att skapa än bättre rutiner, arbetsverktyg mm för styrelsen och hela distriktet fortskrider. 

Fortsatt arbete med att skapa och planera en SDF-konferens för distriktets klubbar  i samarbete med 
SISU. Tanken är att detta ska bli ett rejält startskott för våra klubbars synergi och därefter vara ett 
viktig återkommande verktyg för att hela tiden lyfta distriktets verksamhet och klubbar till nya nivåer. 
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För att undvika dyra reseräkningar och för miljöns bästa har styrelsen främst arbetat via telefon, 
e-mail och andra tekniska medel för att hålla nere antalet fysiska möten till ett  minimum. 

Styrelsen vill se mer engagemang från medlemsföreningarna, då det är dessa och inte styrelsen som är 
förbundet.  Speciellt närvaron vid förbundsstämman är ett måste då styrelsen och distriktet inte kan 
fungera optimalt utan kontakt mellan medlemmarna och klubbarna i distriktet. 

 

Bild från en av flera arbetshelger. Här har representanter från samtliga SB&Ks SDF (Specialdistriktsförbund  
som exempelvis SB&K Nedre Norr) samlats för att slå sina kloka huvuden ihop. (Foto: Magnus Larsson) 

 

Förbundet jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten till information och utbildning. Detta 
bland annat genom på SB&K Nedre Norr´s olika social medieverktyg som exempelvis FB-sida 
https://www.facebook.com/kampidrottnedrenorr.se där ansvariga hela tiden försöker att hitta bra 
länkar om föreningslära, ledarskap, nyheter, tävlingar mm som kan vara till hjälp för distriktets 
klubbar. 

Distriktets egna ”TV-kanal” https://www.youtube.com/SBoKNedreNorr på Youtube uppdaterats med 
videos från förbundsstämmor, idrottsforum mm. Här är vår gemensamma egna kanal där vi publicerar 
allt som eventuellt kan vara av intresse för kampsportsklubbarna i distriktet. 
 
Har ni videos eller nyheter från tävlingar, utbildningar mm som ni tror kan vara av intresse att visa 
och publicera (som rör klubbar eller kan hjälpa en eller flera i distriktet på något sätt) så kan ni skicka 
ett meddelande till styrelsen  på mail eller via FB-meddelande till SB&K Nedre Norr FB-sida. 
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Årsredovisning 

Ekonomisk berättelse 
Inga större förändringar har skett i vår ekonomi under verksamhetsåret 2019. Med tanke på vårt 
verksamhetsområdes storlek så har vi för blygsamma ekonomiska muskler. Bara resekostnader för 
fysiska möten kan få kostnaderna att dra iväg fort med de avstånden vi har. Dock arbetar vi för att 
hålla nere kostnaderna utan att tappa kvalitet. Vi har bland annat hållit minst 6 stycken telefonmöten 
istället för fysiska möten. Men de fysiska mötena är också nödvändiga för att verka optimalt. För att 
hålla nere kostnaderna så söker vi finna olika former av synergieffekter och jobba smart som att till 
exempel göra besök hos medlemsföreningar på vägen till styrelsemöten om så är möjligt. 

Den 31 December 2019 hade Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr följande 
ekonomiska fakta. 

Totala tillgångar var 174.452 SEK. Att jämföra med 161.031 SEK föregående år.  

SDF-bidrag utgick med 8.559 SEK (8.800 SEK 2018) från Jämtland/Härjedalens och 9.484 SEK 
(8.484 SEK 2018) Västernorrlands Idrottsförbund under året. En ökning jämfört med föregående år. 
Västernorrlands Idrottsförbund hade ett överskott av medel och betalade ut 1.000 SEK extra utöver 
ordinarie SDF-anslag för 2019. Vi är fortsatt klart i underkant när det gäller bidrag om vi jämför med 
andra specialidrottsförbund och specialdistriktsförbund i andra idrotter av samma storlek. 

Bidragen baseras på redovisning av LOK-stöd samt SISU-timmar. Något som vi bör bli ännu bättre 
på. Som tidigare nämnts är vi långt ifrån många av de andra idrotterna när det gäller att verkligen ta 
detta med LOK-stöd, SISU-timmar mm på allvar och anamma det hela till fullo. Finns mindre 
förbund som har ¼ antal utövare men ändå har cirka 10 gånger mer i SDF-anslag. Så här finns mycket 
att hämta om vi vill. Genom att bara göra detta kommer distriktet och föreningarna att kunna få helt 
andra ekonomiska muskler. 

Årets totala bidrag var 19.043 SEK. 

Förbundet är skuldfritt, så det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 169.688 SEK.  

Årets kostnader var 18.684 SEK jämfört med 2018 års 19.534 SEK. En minskning jämfört med 2018. 
Resekostnaderna minskade totalt med 79,5% från 7.857 SEK till 3.123 SEK i rena pengar.  
 
 
2019 års resultat slutade med ett plus med 18.684 SEK. Att jämföra med 22.251 SEK för året 2018. 
Dock är mycket av den resultatförändringen jämfört med 2018 är ett resultat av SF (SB&K Riks) 
betalade ut för mycket distriktsavgifter (+8500sek) till oss under 2018. Samma skedde under 2019 
men då fick vi betala tillbaka överskottet. Utöver SDF-anslagen samt medlemsavgifter har förbundet 
fortfarande inga fasta återkommande intäkter som kommer in och kan stärka SDF:ets finanser; såsom 
sponsring, fondkapital mm. 
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Balansrapport 2019 
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Resultatrapport 2019 

 
 
Östersund 2020-02-11: 

 
 
 
 
Magnus Larsson Mikael Näktergal Håkan Nygren Martin Hultgren 
Ordförande Kassör Vice Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
Ulrika Näktergal Emil Larsson Tim Torfjäll 
 Ledamot Ledamot Ledamot  
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Förslag till verksamhetsplan 2020 
Förbundet kommer att:  

● Verka för att organisera ledar-, tränar- och instruktörsutbildningar efter behov. 
Ledarutbildningar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundets tränarutbildning steg 1 i 
Östersund 12-13 September och steg 2 i Sundsvall 7-8 November. 

● Besöka samtliga distriktets idrottsföreningar för att ta reda på deras behov, öka föreningarnas 
kunskap om de förbund som de är en del av och om vilka möjligheter som finns samt 
informera om förbundets kommande SDF-konferens och andra planer. 

Följande 10 frågor ska vi ta upp med klubbarna när vi besöker dem: 
- Fråga om och vilka organisationsbehov föreningarna har? 
- Ledarutvecklingsbehov? 
- Behov av och vid läger, tävlingar och seminarier? 
- Vilken stöttning behöver klubben för att kunna verka och utvecklas? 
- Hitta sätt att hjälpa varandra oavsett idrott? 
- Rekrytering (marknadsföring)? 
- Materielbehov? 
- Utbildningsbehov? 
- Finansiering? 
- Föreningskunskap? 
- Leta kompetenser som kan hjälpa till i distriktets verksamhet. 
 
Förklara för idrottsföreningarna att vi tillsammans med dem kommer att jobba för hjälpa dem 
att få deras behov tillgodosedda. 

 
● Sikta på att genomföra en SDF-konferens under hösten för samtliga distriktets föreningar. 
● Verka för att ge stöd till klubbar i samarbete med SISU och kommuner. 
● Arbeta för att öka alla distriktets föreningars medvetande om vikten av föreningspolicy, 

värdegrunder, att ha och arbeta med policys, LOK-stöd och andra stöd från förbund.  
● Arbeta vidare på att öka samarbetet, få en närmare relation och ökat samarbete med, samt, 

mellan distriktets föreningar.  
● Arbeta på att hitta nya sätt att samverka, få synergieffekter och få fördelar som vi kan få av att 

samarbeta i distriktet. Detta oavsett sporter/grenar/stilar/träningsfilosofier.  
● Arbeta för att försöka få bättre ekonomiska resurser så vi kan ge alla föreningar ännu bättre 

support. 
● Fortsätta arbetet mot de uppsatta verksamhetsmålen. 

 

Minst 12 styrelsemöten är inplanerade för 2020. Minst 1 styrelsemöte/månad med eventuellt 
undantag för sommaruppehåll. Datum ej specificerade. 7-9 av dessa kommer att vara 
telefonmöten för att hålla nere förbundets kostnader samt av miljöskäl. Dock minst 3 fysiska 
styrelsemöten under 2020. 
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Januari 
- Styrelsemöte 
 
Februari 
- 16 Februari - SB&K Distriktsträff, Göteborg 
- 29 Februari  – Årsstämma 14.00 Folkets Hus, Ånge. 
- Styrelsemöte 
 
Mars 
- Styrelsemöte 
- 21 Mars, World Trade Center, Stockholm - Årsmöte SB&K Riks samt underförbund 
 
April 
- Styrelsemöte 
- 22 April - Årsstämma RFSISU Jämtland-Härjedalen (plats ej satt) 
- 23 April - RF-SISU Västernorrlands årsstämma 2020, Hotell Höga Kusten, Hornöberget 
- 25-26 April - SB&K Förbundskonferens, Bosön, Lidingö 
 
Maj 
- Styrelsemöte 
 
Juni 

- Styrelsemöte (fysiskt) 
 
Juli 
Augusti 

- Teambuildinghelg 
 
September 
- Styrelsemöte 
- 12-13 September. SB&K Utbildning Steg 1 på distriktsnivå (Östersund). 
 
Oktober 
- Styrelsemöte 
- SB&K Distriktsträff (datum och plats ej satt) 
 
November 
- Styrelsemöte 

- 7-8 November. SB&K Utbildning Steg 2 på distriktsnivå (Sundsvall) 
 
December 

- Styrelsemöte 
- Arbets- och planeringshelg för SDF-styrelsen. Planeringsarbete för 2021 mm. 
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Budgetproposition för 2020 
 
Intäkter: 
Försäljning  0 
Materiel och varor 0 
Läger 0 
Workshop 0 
Bidrag SDF-konferens 140.000 
Utbildning 0 
Kurser 0 
Marknadsföring  0 
Sponsring   3.000 
Medlemsavgift distriktet   10.500 
Kommunala bidrag  0 
SDF-bidrag JH-Idrottsförbund   8.000 
SDF-bidrag Västernorrlands Idrottsförbund  8.000 
Bidrag från RF 0 
Bidrag från SB&K  0 
Statliga bidrag 0 
EU-bidrag 0 
Privata bidrag (donation) 0 
Övriga 0 
 

Summa intäkter  169.500 sek 
 
Kostnader 
Materiel och varor 0 
Läger  0 
Workshop  0 
SDF-konferens 140.000 
Utbildning  0 
Kurser 0 
Arbetshelg 10.000 
Teambuildingaktiviteter 8.000 
Kopiering och porto  1.250 
Marknadsföring  1.000 
Bankkostnader  1.300 
IT-kostnader  1.200 
IT-investering (webbsida) 10.000 
Marknadsföringsmateriel  20.000 
Representationskostnader (intern)  12.000 
Lokalkostnader 2.000 
Reseersättning  20.000 
Arrangörsbidrag klubbar (max 2000kr/st)   20.000 
Mästerskapsbidrag (SM, EM, VM....)  10.000 
 
Summa kostnader   256.750sek 
 
Resultat   -87.250 sek 
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Bilaga 1- Röstlängd 
3 § Rösträtt 
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive SB&K 
senast den 31 januari innevarande verksamhetsår erlägga av distriktsförbundsstämman, 
respektive SB&K förbundsstämma fastställda avgifter, samt till SB&K och RF insända 
begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. 
 
3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast 
den 31 januari under innevarande verksamhetsår. 
 
3.3 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100tal, senast den 31 
januari innevarande verksamhetsår redovisade, medlemmar, dock högst 3 röster 
 
3.4 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en 
till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Ordinarie 
distriktsförbundsstyrelseledamot får inte vara ombud. 
 
 
 
 

KLUBB SB&K-nr Antal röster Antal medl  

Aikido Sundsvall Meseikai 2290 1 91 

Blue-Lake Armsport IF 2364 1 3 

Bujinkan Budo Taijutsu IF Sundsvall 1426 1 9 

Drakbrytarnas IF 2358 1 13 

Drakstadens Kampsports Klubb 2450 1 45 

Föreningen Strömbrytarna 2370 - - 

Härnö Aikidosällskap 1302 1 8 

Härnösand Karateklubb 505 - - 

IF Söråkers Kyokushin Karate 837 1 27 

Kemjoh Hapkido TKD Klubb Ådalen 2266 1 25 

Ljungamarkens HEMA-förening 2278 1 17 

Sollefteå Aikidoklubb 2047 - - 

Storsjöbrytarna 2402 - - 

Sundsvalls Budoklubb 28 2 193 
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Sundsvalls Hung Gar Klubb 1489 1 29 

Timrå Ju-Jutsu Klubb 520 1 45 

Örnsköldsviks Atletklubb 2365 - - 

Örnsköldsviks Kampsportsförening 2218 1 59  

Östersunds Budo Kai 27 - - 

Östersunds Kampsportsförening 2168 - - 

Östersunds Jeet Kune Do Klubb 1573 2 191 
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Bilaga 2 - Propositioner 

Arrangörsbidrag 2020 

Bidraget betalas ut till klubbar för genomfört arrangemang av träningsläger eller tävlingar förlagda 

inom regionen av regionalt intresse. 

Styrelsen föreslår fastställande av arrangörsbidrag till 2000 sek per arrangemang. Det totala 

arrangörsbidraget för året kan dock högst uppgå till det på årsmötet budgeterade beloppet. Ansökan 

skall göras före säsongens deadlines som infaller 1 maj samt 1 november. SDF skall bedöma 

ansökningar och, i händelse av för många ansökningar för budgeten, bedöma vilka föreningar som har 

störst behov. 

Max 2000 sek per föreningsidrott. 

Villkor för bifall av bidraget är: 

1. I tid inbetalade avgifter till SB&K distrikt och riksförbund. 

2. Redovisning av kvitton för relevanta kostnader till minst den summa bidrag sökes för. 

3. Redovisning av inbjudan till deltagare. 

4. Redovisning av deltagarlistor uppvisande av andel deltagare från andra klubbar. 

Bidrag bifalles ej för tävlingar/läger som bedöms vara främst en intern klubbangelägenhet. 
 

 

Mästerskapsbidrag 2020 
Bidraget betalas ut för genomfört mästerskaparrangemang, såsom SM, EM och VM. 

Styrelsen föreslår fastställande av mästerskapbidraget till 5000 kr per arrangemang. Budgeten tillåter i 

dagsläget endast beviljande av två mästerskapsbidrag per år.  

Det totala arrangörsbidraget för året kan dock högst uppgå till det på årsmötet budgeterade beloppet. 

Ansökan skall göras före säsongens deadlines som infaller 1 maj samt 1 november. SDF skall bedöma 

ansökningar och, i händelse av för många ansökningar för budgeten, bedöma vilka föreningar som har 

störst behov. 
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Bilaga 3 - VISIONER, MÅL OCH VÄRDEGRUND 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet Nedre Norr 

Värdegrund SB&K Nedre Norr 
Glädje och gemenskap  
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  
 
Demokrati och delaktighet  
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär 
att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.  
 
Allas rätt att vara med  
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet.  
 
Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig 
inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping 
och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför 
idrottsarenan.  

Vision 2027 samt mål SB&K Nedre Norr 

Distrikt i ständig utveckling med god kommunikation för föreningarnas väl. 
Alla föreningar känner till distriktet och dess verksamhet. Distriktet har minst 50 klubbar och 
en ökning av antalet medlemmar till 3000 medlemmar i distriktet. Distriktets klubbar har 1 
ledare på 15 aktiva. Det pågår regelbundna distriktsmästerskap i minst 3 av våra idrotter. 
En blomstrande barn- och ungdomsverksamhet. Samtliga träffas varje år för att utbyta 
erfarenheter. Vi har fått en acceptans för våra idrotter. 
 
Övergripande mål vision 2027 
Ungdomssatsning 
Tävlingsverksamhet 
Ledarutveckling/Utbildning 
Föreningsutveckling 
 

 
10-årsmål SB&K Nedre Norr (2027) 
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1. Tävlingsverksamhet. Gärna gemensamt. Att nationella och gärna internationella tävlingar 
hålls i distriktet i 3 av våra idrotter varje år. 
2. 50 klubbar och minst 3000 aktiva i distriktet  
3. Minst 3 regelbundna distriktsmästerskap i distriktets idrotter per år. 
4. Medier och samhället ska ha ökad förståelse för våra idrotter. 
5. Våra kampsporter ska ha blivit stora i folkmun. 
 
5-årsmål SB&K Nedre Norr (2022) 

1. För föreningar skapa meningsfulla gemensamma utbildningar/seminarier. 
Regelbundna utbytesträffar där föreningar kan nätverka och utbyta erfarenheter. 

2. Utbildning för unga ledare. Krav att föreningarna ska ta ansvar (motkrav) för att få 
delta i utbildningar (ex. gå ledarutbildningar) 

3. Alla föreningar ska ha minst 1 ledare på 15 aktiva. 
4. Få ungdomar att stanna i kampsportsvärlden. 

 
3-årsmål SB&K Nedre Norr (2020) 

1. En levande hemsida 
2. Fungerande Facebook 
3. Att undersöka för framtida behov för föreningar vad gäller seminarier och 

utbildningar. 
4. Ha undersökt intresset och möjligheterna för bred tävlingsverksamhet (för flera olika 

sporter under samma tak). 
5. Gå in med lägerverksamhet (större läger, bredare läger där olika sporter visar vad de 

håller på med). Trycka mer på detta. Informera om detta. 
6. Nått ökad medvetenhet bland medlemmarna om att SB&K Nedre Norr finns och vad 

de kan få hjälp och stöd med. Vad de kan ha för nytta av SDF:et. 
 
1-årsmål SB&K Nedre Norr (2020) 

1. Vi ledamöter besöker 3 klubbar var 2020.  
2. Anordna en SDF-konferens. 
3. Anordna en steg 1 och en steg 2 tränarutbildning i distriktet under året. 
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Föredragningslista 
2020 års årsstämma Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Nedre Norr. 
Datum: Söndag 5:e April 
Tid: 13.00 
Plats:  Idrottens Hus, Nordichallen, Johannedalsvägen 121, 85634 Sundsvall.  
 
5 § Ärenden 
5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Mötets öppnande, 
 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, 
 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst, 
 
4. Val av ordförande vid mötet, 
 
5. Val av sekreterare vid mötet, 
 
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 
samt val av två rösträknare, 
 
7. Godkännande av föredragningslista, 
 
8. Föredragande av verksamhetsberättelse, 
 
9. Föredragande av förvaltningsberättelse, 
 
10. Revisorernas berättelse, 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för DFS, 
 
12. Behandling av ärenden, som DFS föreslår distriktsförbundsstämman 
(propositioner), 
 
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till DFS. 
Till motionen skall ha fogats ett yttrande från DFS, 
 
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 
 
15. Fastställande av årsavgift till Förbundet verksamhetsår, 
 
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår, 
 
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden, 
 
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår, 
 
19. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 2 år, 
 
20. Val av 3 ledamöter i FS för en tid av 2 år, samt 2 suppleanter för en  
      tid av 1 år, 
 
21. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K, 
 
22. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. 
 
23. Mötets avslutande. 
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