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KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2020 

 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Tid: Lördagen den 21 mars 2020, kl.13.30  

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm 

Fullmaktsgranskning: kl. 09:30 - 12:30 

 

Välkomna! 

Förbundsstyrelsen 

 

 

Följande underförbund har sin stämma i anslutning till SB&K:s 

 

Underförbund  Tid  Fullmaktsgranskning  

Svenska Aikidoförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Armsportförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska BJJ-förbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Bujinkanförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Capoeiraförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Jujutsufederationen kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Kampkonstförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Kendoförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Kung Fu & Wushuförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Kyokushinförbundet kl.11.00  kl. 11.00 

Svenska MMA-förbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Muaythaiförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Shorinji Kempoförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 

Svenska Submission Wrestlingförbundet kl.10.00  kl. 09.30 – 09.55 
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Förbundsstämman den 21 mars 2020 

 

Dagordning  

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 verksamhetsberättelsen 2019 (bilaga 1 och bilaga 2) 

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen 2019 (bilaga 3) 

10. Revisorernas berättelse (bilaga 4) 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

- Bilaga 5: Proposition Stadgeändring 

- Bilaga 6: Proposition Demokratiutredningar 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen. Till 

motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen. 

- Bilaga 7: Motion Enhetliga stadgar samt styrelsens yttrande 

- Bilaga 8: Motion Färre men bättre möte samt styrelsens yttrande 

- Bilaga 9: Motion Representativ demokrati samt styrelsens yttrande 

- Bilaga 10: Motion SM-status Newaza samt styrelsens yttrande 

- Bilaga 11: Motion Bildande av underförbund Svenska Allstyle Förbundet samt 

styrelsens yttrande 

14. Inval och uteslutning av idrotter 

15. Inval och uteslutning av underförbund 

16. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår (bilaga 12) 

17. Fastställande av årsavgift till Förbundet och underförbund för nästkommande 

verksamhetsår (bilaga 13) 
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18. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

19. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 

20. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (bilaga 14) 

21. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 1 år 

22. Val av sex ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år 

23. Val av två suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år 

24. Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor 

25. Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor 

26. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga 

ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen 

27. Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsförbundets stämma 

28. Mötets avslutande. 
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1

Verksamheten 2019

Förbundsstämman
Vid förbundsstämman den 23 mars på Münchenbryg-
geriet i Stockholm var 60 föreningar representerade med 
sammanlagt 96 röster. Ordförande för stämman var Daniel 
Petersson. 

Propositioner
Behandling av ärenden, som av förbundsstyrelsen hän-
skjutits till förbundsstämman (propositioner).

Propositionen 2018:1 angånde digital röstning
Propositionen föredrogs av Elin Bladh från Förbundssty-
relsen. Propositionen innebar att ge Förbundsstyrelsen i 
uppdrag att till stämman 2020 upphandla en lösning för 
digital röstning på plats som testas på sagda stämma. Jo-
han Pettersson yrkade på bifall. Anders Axklo yrkade på 
att bifalla propositionen med ett tillägg om att återremitte-
ra uppdraget att utreda det bredare demokratiska perspek-
tivet. Efter flera talare gick stämman till beslut. Stämman 
beslutade därefter att bifalla propositionen med Anders 
Axklos tilläggsyrkande.

Propositionen 2018:2 angående stadgeändring
Propositionen föredrogs av Fredrik Gundmark från För-
bundsstyrelsen. Propositionen innebar stadgeförändringar 
gällande innehållsförteckning 3 kap 6 § 6.4, 2 kap 4 § 4.4, 4 
kap 2 § 2.2 och förslag på nytt kapitel. Jöran Fagerlund in-
formerade att i propositionen benämns Förbundsstämman 

Bilaga 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet - Förbundsstämma 2020 

Sidan 6 av 59



Verksamheten 20192

som årsmöte. Fredrik Gundmark från förbundsstyrelsen 
svarade att ändring görs så att detta harmoniseras. Stäm-
man beslutade att bifalla propositionen i sin helhet med 
tillägget att harmonisera benämningen av Förbundsstäm-
man.

Propositionen 2018:3 angående maxa landslagen
Propositionen föredrogs av Musse Hasselvall från För-
bundsstyrelsen. Propositionen innebar att ge Förbunds-
styrelsen i uppdrag att se över och utvärdera hur lands-
lagsuttagningar görs och hur det kan säkerhetsställas att 
uttagningar till landslag inte sker godtyckligt, samt att ge 
Förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur 
landslagen kan maximeras. Flera talare diskuterade olika 
alternativ hur olika idrotter gör landslagsuttagningar. An-
ders Axklo yrkade på bifall av propositionen. Efter ytterli-
gare talare gick stämman till beslut. Stämman beslutade att 
bifalla propositionen i sin helhet.

Motioner
Behandling av motioner som i stadgeenlig tid inkommit 
till förbundsstyrelsen, med yttrande från förbundsstyrel-
sen.

Motionen 2018:1 angånde upplösande av SDF
Motionen föredrogs av Monika Stylin från Yamasaki Aca-
demy Göteborg IF. Motionen innebar att Förbundsstäm-
man beslutar att avveckla alla SDF och dess styrelser och 
att det regionala arbetet istället hanteras från det centrala 
SF-kansliet, alternativt att Förbundsstämman beslutar att 
SB&K:s styrelse tillsätter en utredning av SDF, i likhet med 
vad flera andra idrottsförbund har gjort och gör idag. För-
bundsstyrelsens svar på motionen föredrogs av Fredrik 
Gundmark från Förbundsstyrelsen som föreslog stämman 
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet 3

att bifalla alternativet om att styrelsen tillsätter en utred-
ning av SDF. Peder Finnsjö yrkade på avslag på motionen. 
Thabo Motsieloa yrkade på avslag på motionen. Leif Almö 
yrkade på avslag på motionen. Monika Stylin replikerade 
att de drar tillbaka första att-satsen i motionen. Niklas 
Almqvist yrkade på bifall av motionen på andra att-satsen.
Stämman beslutade att bifalla den andra att-satsen i mo-
tionen.

Val
Ordförande
Stämman beslöt med acklamation att välja Fredrik Gund-
mark till ny förbundsordförande.
Ledamöter
Stämman beslöt att till ledamöter i förbundsstyrelsen välja:
Patricia Kazimierczak, omval
Elin Bladh, omval
Musse Hasselvall, omval
Clara Wetzelmayr, omval
Johan Pettersson, nyval
Martina Regnér, nyval
Suppleanter
Ulf Hjerppe, förste suppleant, nyval
Kirsi Höglund, nyval
Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer: Thomas Lönn-
ström, auktoriserad revisor, Ernst & Young, och Christian 
Lund.
Revisorsuppleanter
Susanne Messo, auktoriserad revisor, och Hans Bränd-
ström
Valberedning
Ordförande Jöran Fagerlund, Anders Pettersson och Irene 
Brändström.
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Kansliet
Vid utgången av 2019 hade kansliet sju heltidsanställda 
och en deltidsanställd: Mona Lundkvist, generalsekrete-
rare och chef för kansliet, Jonathan Broberg informations-
ansvarig, Annie Bondefält informatör, Magnus Ledin verk-
samhetsledare, Sofia Arnbom idrottskonsulent, Pilo Stylin 
idrottskonsulent, Matilda Ritzén förbundskoordinator, 
Carl Halling administratör. Vi har också haft Sven Knuts-
son som anlitad ekonomikonsult.

Kommittéer
Till juridiska nämnden utsågs Veera Littmarck, Peter Dahl-
qvist och Martin Persson. Kommitténs ordförande är Veera 
Littmarck. Martin Persson valde under året att hoppa av 
disciplinnämnden och ersattes efter beslut av Förbunds-
styrelsen av Daniel Svensson. 

Till parakommittén utsågs sittande. Ordförande för 
parakommittén är Mike Wall.

Till medicinska kommittén utsågs sittande. Ordfö-
rande för medicinska kommittén är Pontus Inerup.

Till utbildningskommittén utsågs sittande. Ordfö-
rande för utbildningskommittén är Fredrik Gundmark.

Medlemsantal
Medlemsantalet ökade centralt sett under året. Från att vid 
utgången av 2018 varit 49813 medlemmar, steg den siffran 
under fjolåret med 2751 personer. Under 2019 invaldes 81 
föreningar, medan 30 utträdde och 24 uteslöts. Totalt var 
antalet medlemsföreningar i förbundet vid årets utgång 
767. Några av förbundets 30 idrotter innehar inte någon 
verksamhet i dagsläget och därför är medlemsantalet för 
dessa 0. Pojkar och flickor är till och med 20 år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet - Förbundsstämma 2020 

Sidan 9 av 59



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 5

Idrott	 Totalt	 Pojkar	 Män	 Flickor	 Kvinnor
Aikido 3653 1094 1263 733 563
Allstyle 1025 246 426 140 213
Armsport 571 89 342 57 83
Brazilian Jiu-jitsu 8149 2238 4049 1044 818
Bujinkan 594 198 265 88 43
Capoeira 1123 360 192 383 188
Defendo 20 1 12 0 7
FMA 113 15 74 5 19
Glima 3 0 2 0 1
HEMA 633 58 452 17 106
Iaido 250 15 172 17 46
Jodo 82 6 58 3 15
Ju-jutsu 7975 3355 1853 2124 643
Kempo 290 122 54 88 26
Kendo 424 120 207 38 59
Kickboxning 3521 797 1310 605 809
Krav Maga 686 96 340 77 173
Kyokushinkai 4165 1713 968 1081 403
Kyudo 76 1 43 0 32
MMA 2754 739 1581 163 271
Muay Thai 10185 2821 4088 1417 1859
Naginata 33 4 11 8 10
Sambo 0 0 0 0 0
Savate 0 0 0 0 0
Shorinjikempo 270 76 108 54 32
Submission wr. 3265 779 1865 224 397
Sumo 0 0 0 0 0
Systema 55 13 31 3 8
Taido 399 169 80 107 43
Wushu 2250 933 625 379 313
Total	 52564	 16058	 20471	 8855	 7180
Totalt antal män: 36529 (69.49%)
Totalt antal kvinnor: 16035 (30.51%)
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Distrikt
Likt många förbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har 
SB&K en uppdelning med självständiga specialidrottsdi-
striktsförbund (SDF). SB&K:s medlemsföreningar är an-
slutna till det distriktsförbund där de är geografiskt hem-
mahörande. RF:s distrikt är i princip desamma som de 
svenska länen, medan SB&K har nedanstående sju distrikt.

Distrikt Övre Norr utgörs av Norrbottens län och 
Västerbottens län.

Distrikt Nedre Norr utgörs av Jämtlands län och 
Västernorrlands län.

Distrikt Mellan utgörs av Dalarnas län, Värmlands 
län, Södermanlands län, Örebro län, Uppsala län, Väst-
manlands län och Gävleborgs län.

Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund 
utgörs av Stockholms län och Gotlands län.

Distrikt Väst utgörs av Västra Götalands län och Hal-
lands län.

Distrikt Öst utgörs av Östergötlands län, Jönköpings 
län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län.

Skånes Budo & Kampsportsförbund utgörs av Skåne 
län.

Distrikt	 Totalt	 Män	 Pojkar	 Kvinnor	 Flickor
Övre Norr 2776 909 985 340 542
Nedre Norr 1233 464 347 169 253
Mellan 8018 3094 2609 1010 1305
Sthlm/Gotland 16429 6335 4764 2524 2806
Väst 11931 4886 3479 1663 1903
Öst 4944 2003 1551 598 792
Skåne 7233 2704 2399 876 1254
Totalt	 52564	 20471	 16058	 7180	 8855
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Information
Förbundets informationsarbete är av fortsatt stor vikt. Un-
der många år har satsningen varit inriktad mot media och 
det har rönt sina framgångar, så även under 2019.

Några enstaka riktade satsningar har gjorts, framför 
allt till Kampsportsgalan och VM i thaiboxning, som under 
året hölls i Bangkok. Resultaten har inneburit fint medialt 
genomslag.

Hemsidan budokampsport.se har fortsatt central roll 
i informationsspridningen och under året har det publice-
rats 519 artiklar.

Kampsportspodden fortsätter att producera mate-
rial. Programledare är Annie Bondefelt, Jonathan Broberg 
och Kenneth Range. Under 2019 fyllde podden 50 pro-
gram, och har sammanlagt spelats in 24 gånger under året.

När det gäller vår webb-tv-satsning, Budokamp-
sport-TV, har fokus skiftat en del under året från vad tv:n 
först var tänkt att bli. Numera ser vi kanalen som en ser-
vice till medlemmar som skulle vilja få ut material rörligt. 
Under året har vi också satsat på direktsändningar av stora 
mästerskap som EM i shorinji kempo, EM i Padded Solo 
Baston och Kampsportsgalan.

Informationsarbetet på kansliet leds av Jonathan 
Broberg (informationsansvarig) och Annie Bondefelt (in-
formatör). Vi har även sportjournalisten Kent Hansson på 
kontrakt på krönikebasis.

Tränarutbildning
En kompetent tränarkår inom förbundet är av största vikt 
för en livskraftig verksamhet. För att säkerställa att tränare 
och ledare är fortsatt kompetenta arrangerar SB&K idrotts-
övergripande tränarutbildningar i tre steg.  Utbildningarna 
arrangeras av SB&K centralt eller med hjälp av förbundets 
SDF och medlemsföreningar.
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Under året har fem steg 1-utbildningar, två steg 2-ut-
bildningar och en steg 3-utbildning arrangerats. Utbild-
ningarna genomfördes i Göteborg, Löddeköpinge, Stock-
holm, Uppsala och Visby. Sammanlagt licenserades 89 steg 
1-tränare, 18 steg 2-tränare och 20 steg 3-tränare.

Utbildare på SB&K:s tränarutbildningar är Altan Ce-
lik, Christian Sandberg, Fredrik Gundmark, Frej Levin och 
Gabriella Ringblom. 

MotoriQ – Physical literacy
Alla idrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet har 
gemensamt enats om en strategi för att förändra idrottsrö-
relsen till att bättre passa vår samtid och framtid. Strategin 
har fått namnet Strategi 2025 och inom den har fem olika 
utvecklingsresor formulerats: En	ny	syn	på	tävling	och	trä-
ning,	Den	moderna	 föreningen	 engagerar,	 Inkluderande	 idrott	
för	alla,	 Jämställdhet	 för	en	 framgångsrik	 idrott och Ett	stärkt	
ledarskap. Alla förbund är ålagda att arbeta med strategin 
och har formulerat detta i sin förbundsutvecklingsplan. 
Genom MotoriQ arbetar SB&K med tre av utvecklingsre-
sorna: En	ny	syn	på	träning	och	tävling,	Inkluderande	idrott	för	
alla och Ett	stärkt	ledarskap.

MotoriQ är en insats för en bättre idrott och ett bättre 
samhälle. Med hjälp av MotoriQ vill vi bredda kunska-
perna bland våra ledare och skapa ett större perspektiv på 
fysisk aktivitet. Med Physical literacy, eller ”Rörelseförstå-
else”, som RF valt att kalla det arbetar vi med ledarskapet, 
inkludering och formerna för träning. Vi vill gärna samar-
beta med andra och sprida det goda vi gör. Samtidigt som 
vi gör detta sprider vi den positiva bild av kampsport som 
vi gärna förmedlar utanför förbundets väggar.

Under 2019 har MotoriQ varit med och synts i många 
olika sammanhang. Vi har deltagit och medverkat på en 
mängd olika konferenser och träffar, samtidigt som vi har 
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arrangerat egna utbildningar. Under året har vi arrang-
erat 13 utbildningar för våra egna föreningar samt blivit 
inbjudna att hålla i utbildningar och föreläsningar för fler 
andra organisationer. Nedan följer en sammanfattning av 
vad MotoriQ gjort det gångna året.

Introduktionsfilm	i	Physical	literacy
Den introduktionsfilm till Physical literacy som produ-
cerats under 2018 har under året haft sin premiär. Första 
gången den visades var i Kanada under konferensen Inter-
national Physical Literacy Conference vilket sedan följdes 
upp med en premiärvisning på svensk mark under IPLC i 
UMEÅ. Under hösten lades filmen upp på SB&K:s webb 
och i december släpptes en textad version på Facebook.

Webbutbildning
För att komplettera de befintliga utbildningarna och kunna 
skapa en bättre spridning av Physical literacy har det un-
der året arbetats med en webbaserad utbildning. Arbetet 
med utbildningen fortlöper och kommer att vara klart un-
der årets första hälft, 2020.

Utbildning	rörelsesatsningen	i	skolan,	Blekinge	
I januari höll MotoriQ ytterligare en utbildning för Riks-
idrottsförbundets projekt Rörelsesatsningen i skolan. Den-
na gång var det Blekinge idrottsförbund som bjudit in till 
utbildning av de pedagoger som möter barn och unga i de 
skolor som ingår i projektet.

Utvecklingskonferens	barn-	och	ungdomsidrott
I mars bjöd Riksidrottsförbundet in till konferens om barn- 
och ungdomsidrott på Bosön. I listan av föreläsare åter-
fanns bland annat Dean Kriellaars och Jean Coté. MotoriQ 
var givetvis på plats och deltog. Kändisforskaren Jean Coté 
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höll under konferensen en workshop i Transformativt le-
darskap för idrott vilket var mycket bra och gav ett vidare 
perspektiv på MotoriQ:s arbete.

Den	stora	Idrotts(rörelse)konferensen
I samband med Stockholmsidrottens årsmöte hölls konfe-
rensen ”Den stora idrotts(rörelse)konferensen” med när-
mare 300 deltagare och ett celebert fält av föreläsare med 
bland annat kanadensiske Jean Coté. Till konferensen var 
SB&K:s Pilo Stylin inbjuden som föreläsare för att berätta 
om Physical literacy och MotoriQ. Pilos föreläsning fick 
ett gott mottagande av deltagarna. Föreläsningen filmades 
och går att se i efterhand på Stockholmsidrottens Youtube-
kanal.

Får barnen plats i framtidens städer?
I mars arrangerade Folkhälsomyndigheten och Boverket 
tillsammans en konferens vid namn ”Får barnen plats i 
framtidens städer?”. Som namnet antyder handlade det 
mycket om samhällsbyggande och att skapa plats för fy-
sisk aktivitet i vår vardag. MotoriQ:s mentor professor 
Dean Kriellaars var inbjuden som talare. Tillsammans med 
bland annat shorinji kempo-utövaren Lotta Wersäll, arki-
tekt på Landskapslaget, pratades det om hur samhället 
kan byggas på ett sätt som främjar barns behov av fysisk 
aktivitet. SB&K:s närvaro under konferensen uppmärk-
sammades på ett positivt sätt då vi var det enda idrottsför-
bundet bland deltagarna.

Rörelsesatsningen	i	skolan,	Östergötlands	idrottsförbund
I april höll MotoriQ två utbildningar för Rörelsesatsningen 
i skolan för Östergötlands idrottsförbund. Plats för utbild-
ningarna var Mjölby och Valdemarsvik.
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Svenska	Landhockeyförbundet
I samband med att Svenska Landhockeyförbundet arrang-
erade en utvecklingskonferens i Malmö under april om-
bads MotoriQ hålla en föreläsning om Physical literacy.

International	Physical	Literacy	Conference,	Winnipeg
I början av maj arrangerades International Physical Lite-
racy Conference (IPLC) i Winnipeg och Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet var på plats med tre deltagare. Kon-
ferensen som arrangeras varannat år samlar personer från 
stora delar av världen för utbildning, diskussioner och nät-
verkande. De svenska deltagarna skapade uppmärksam-
het och det fanns ett intresse för det arbete som sker här i 
Sverige. Under konferensen avslöjades också att det första 
europeiska upplagan av IPLC skulle hållas i Umeå under 
september 2019.

Generation pep
Kronprinsessparets stiftelse Generation Pep arbetar för att 
främja barn och ungas hälsa. En del av verksamheten är 
att samla olika organisationer och företag som vill främ-
ja detta till ett nätverk. Under året har MotoriQ blivit en 
del av nätverket och deltagit under de två nätverksträffar 
som hållits. Genom nätverket har vi fått nya kontakter och 
kunnat ge andra organisationer en bild av vad vi gör. Vid 
det stora årliga eventet Pep Forum med föreläsningar och 
workshops blev MotoriQ också inbjudna som utställare för 
att visa upp och berätta om vad vi gör.

Utbildning	för	Svenska	Ishockeyförbundet
Som ett led i vårt fortsätta samarbetet med Svenska Ishock-
eyförbundet hölls på uppdrag ytterligare en utbildning 
under augusti månad. Denna gång var deltagarna de is-
hockeykonsulenter som runt om i landet håller i fortbild-
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ning för alla ishockeyföreningar. Målet är att ishockeykon-
sulenterna ska kunna ta med sig Physical literacy som ett 
verktyg när de utbildar föreningsledare.

International	Physical	Literacy	Conference	Europe,	Umeå
När IPLC arrangerades i Europa för första gången var det 
en självklarhet för MotoriQ att vara på plats. Konferen-
sen samlade som vanligt den internationella forskareliten 
inom Physical literacy och många internationella deltagare 
flög till Umeå. Det var givetvis också en stark svensk prä-
gel på deltagarna även om det inte fanns så många svensk-
ar som presentatörer på programmet. SB&K:s Pilo Stylin 
höll i två föreläsningar under konferensen och tillsammans 
med Grim Jernudd presenterades Kampsportsskolan som 
en praktisk workshop vid två tillfällen. Under konferensen 
hölls också en filmvisning på temat Physical literacy. En av 
filmerna som visades var SB&K:s film.

Street games
Västra Götalands idrottsförbund bedriver sedan ett par 
år tillbaka en satsning på utsatta områden i Göteborg. 
Gemensamt för dessa områden är att det finns få idrotts-
föreningar och många har de senaste åren försvunnit från 
dessa områden. Med satsningen Street games vill man ge 
barn och ungdomar en meningsfull fritid genom idrott och 
rörelse. Street games arrangerar olika former av prova-
på-aktiviteter under skollov för att skapa en aktiv positiv 
sysselsättning. Projektet har fallit väl ut och andelen fören-
ingar och idrottande barn i de utsatta områdena har ökat. 
Vid två tillfällen under 2019 har Street games bjudit in Mo-
toriQ för att hålla i utbildning för sina unga ledare som är 
med och håller i aktiviteter på loven. Totalt utbildades 160 
ledare vid de två tillfällena i juni och december.
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Uppsala	Health	summit
Uppsala Health summit är en årlig konferens med olika te-
man för varje år. I år var temat ”Healthy urban childhood” 
vilket gjorde att MotoriQ valde att delta för att nätverka 
och inhämta ny kunskap. Det visade sig vara en intres-
sant konferens med en annan kategori av deltagare än de 
vi träffat vid tidigare konferenser. Vi mötte allt från kom-
munalpolitiker till forskare som undersöker barns lek. Vår 
närvaro var uppskattad och det visades intresse för Phy-
sical literacy och MotoriQ.

Kampsportsskolan
För att få fler i rörelse genom nya former av fysisk aktivi-
tet och skapa Physical literacy (rörelseförståelse) bedriver 
Svenska spel i samarbete med Riksidrottsförbundet sats-
ningen Framåtfonden. SB&K fick 2019 pengar från fram-
åtfonden för att inom ramen för MotoriQ utveckla Kamp-
sportsskolan.

Kampsportsskolan kombinerar kunskap från forsk-
ning om barns lek med den positiva verksamhet som re-
dan bedrivs inom budo och kampsporten. Denna samman-
tagna kunskap skapar argument för varför kampsport inte 
bara är bra utan till och med viktigt för barn att få prova på. 
Pengarna från framåtfonden har gjort det möjligt för Moto-
riQ att projektanställa Grim Jernudd för att arbeta fram ett 
material bestående av en utbildning och ett tryckt material. 
Kampsportsskolan är tänkt som ett förslag på hur en för-
sta kontakt med kampsport kan se ut. Den kan användas 
av föreningar som en uppstart eller rekryteringsinsats eller 
för idrottslärare som vill få in kampsport på idrottslektio-
nerna. Kampsportsskolans material kommer att lanseras i 
början av 2020. Men redan under hösten 2019 pilotkördes 
Kampsportsskolan ute i ett par av förbundets föreningar. 
Pilotomgången var lyckad på flera sätt. Dels gav förening-
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arna positiv feedback men som extra bonus gjorde SVT ett 
reportage från en av träningarna.

Fysisk	aktivitet	på	recept,	FaR
I Göteborg finns det ett nätverk av kommunalanställda fy-
sioterapeuter som bland annat arbetar med att hjälpa barn 
och unga som fått fysisk aktivitet utskrivet på recept av 
sin läkare. Dessa barn är i stort behov av att komma igång 
och bli fysisk aktiva och få en positiv relation till sin kropp. 
Som en kompetenshöjande insats bjöds MotoriQ in för att 
utbilda i hur Physical literacy kan bidra i detta arbete.

Rörelsesatsningen	i	skolan,	Uppsala	och	Tierp
I september bjöd Upplands länsidrottsförbund in MotoriQ 
för att hålla två utbildningar. Dels hölls en utbildning för 
personalen vid idrottsförbundet, men den främsta anled-
ningen till inbjudan var Rörelsesatsningen i skolan. I Upp-
land har man valt att lägga all energi på Tierp och därför 
hölls en kvällsutbildning där för de som medverkar i skol-
satsningen.

Uppdragsutbildning i föreningar
Då intresset för Physical literacy växer snabbt i Sverige på 
alla håll och det inte finns någon annan organisation än 
SB&K som kan erbjuda utbildningar får vi en del frågor om 
att hålla utbildningar externt. Västra Götalands idrottsför-
bund är ett av de förbund som kontinuerligt anlitar Moto-
riQ och under året har det hållits flera utbildningar. Dels 
har ett par gymnastikföreningar velat lära sig mer om Phy-
sical literacy men det har också hållits en utbildning för en 
hälsosatsning inom den kommunala skolan i Göteborg.

Utbildningar	i	SB&K:s	föreningar	2019
Det har hållits utbildningar i förbundets föreningar un-
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der året. Aktiva utbildare i MotoriQ är Matilda Frycklund 
Dahlgren, Alexander Ferm, Fredrik Gundmark, Pilo Stylin, 
Gabriella Ringblom, Mariane Hansson och Grim Jernudd.

Utbildningar har hållits på följande platser:
Kumla 19 januari
Holmsund 2 februari 
Borlänge 9 februari 
Karlstad 9 mars 
Stockholm 15 juni 
Uppsala 25 augusti 
Flen 15 september 
Göteborg 28 september 
Göteborg 5 oktober 
Umeå (Kampsportsskolan) 12 oktober 
Sollentuna 13 oktober 
Göteborg (Kampsportsskolan) 19 oktober 
Gävle 7 december

Antidoping
Att hålla SB&K:s idrotter dopingfria är ett sätt att legitimera 
verksamheten och som grund för antidopingarbetet finns 
ett fastställt antidopingprogram. Antidopingprogrammet 
är till för hela SB&K, dess underförbund, samtliga med-
lemsföreningar samt aktiva och ledare inom förbundets 
verksamhet.

Christian Engvall, som är medlem i vår medicinska 
kommitté, är förbundets antidopingansvarige. På kansliet 
hanteras dopingfrågor primärt av Sofia Arnbom. Det cen-
trala arbetet mot doping sker i samarbete med Riksidrotts-
förbundets antidopingavdelning, Svensk Antidoping.

Svensk Antidoping administrerar och genomför do-
pingkontroller vid träning och tävling. Under året genom-
fördes 105 dopingtester vid tävling och 79 utanför tävling 
kopplade till medlemmar inom SB&K. Antalet tester vid 
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tävling har ökat jämfört med föregående år men det totala 
antalet tester ligger på samma nivå.

SB&K har fortsatt flertalet fall där aktiva på olika ni-
våer använt dopingklassade medel. Arbetet kring antido-
ping är därmed även framöver viktigt inom hela förbun-
det. Informations- och kunskapsspridning är prioriterat 
för att öka medvetenheten. 

Som ett led i kunskapsspridningen genomfördes 
under våren en temavecka där frågor kopplade till anti-
doping behandlades i olika format, bland annat genom en 
podd med representant från Svensk Antidoping samt lan-
sering av en film på temat #ingenskitiminkropp

Prioriterade idrotter utses av Svensk Antidoping i 
samråd med SB&K och betyder bland annat att elitidrot-
tare från dessa idrotter som uppfyller fastställda kriterier 
omfattas av reglerna för vistelserapportering. Idrotter an-
slutna till SB&K som varit prioriterade under året var bra-
siliansk jiu-jitsu, kickboxning, MMA och thaiboxning.

Vaccinera klubben är en idrottsövergripande web-
baserad utbildning som kan utgöra en utgångspunkt för 
föreningar i sitt antidopingarbete. Vid årets slut hade 55 
av SB&K:s 767 medlemsföreningar en aktiv vaccination. 
Ren Vinnare är en webbaserad utbildning där aktiva kan 
lära sig det allra viktigaste inom antidoping och på så sätt 
minska risken för att av misstag bryta mot dopingreglerna. 
258 personer med koppling till förbundet hade vid årets 
slut genomfört hela utbildningen vilket är 75 fler än vid 
årets start.

Idrottslyftet
Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn 
och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och 
stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

SB&K fördelade ut 4.295.362 kronor i Idrottslyft till 
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förbundets föreningar. Föreningarna skickade in 175 an-
sökningar för totalt 7.112.438 kronor.

Föreningarna kunde ansöka om medel utifrån fyra 
olika projektmallar: Utvecklingsprojekt, Kompetenshöja 
föreningen, Tävlingsformer och tävlingsstrukturer samt 
MotoriQ. Totalt tilldelades 131 projektansökningar idrotts-
lyftsmedel. Bidragsbesluten bereddes av en särskild grupp 
tillsatt av förbundsstyrelsen.

Idrottslyftet har även en bidragsdel som tillfaller 
förbunden inom RF och är ämnad att utveckla förbundets 
barn- och ungdomsverksamhet. SB&K fick i sådana medel 
2.582.000 kronor.

Ekonomi
RF-bidraget
Ordinarie SF-stöd 5 324 000 kronor
Projektet Frysbox 170 000 kronor
Landslagsstöd
Landslagsstöd 900 000 kronor
Landlagsstöd	projekt
Kickboxning 40 000 kronor
Kyokushin 10 000 kronor
Jujutsu 25 000 kronor
MMA 25 000 kronor
Muaythai 20 000 kronor
Elitidrottsprogrammet 650 000 kronor
Internationellt stimulansstöd
Aikido 40 000 kronor
Armsport 40 000 kronor
HEMA 25 000 kronor
Idrottslyftet
Utvecklingsstöd 2 582 000 kronor
Föreningsstöd 3 873 000 kronor
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Utmärkelser
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2019:
Förtjänsttecken	1
344 Victoria Catalán Rivas, Uppsala Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken	2	
302 Ylva Naeser, Uppsala Ju-jutsuklubb
303 Rolf Eriksson, Uppsala Ju-jutsuklubb 
304 Björn Isaksson, Uppsala Ju-jutsuklubb
305 Mimmi Sundin, Uppsala Ju-jutsuklubb
306 Maria Berg Andersson, Uppsala Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken	3	
284 Mats Ersson, Uppsala Ju-jutsuklubb
285 Gustaf Naeser, Uppsala Ju-jutsuklubb
286 Karin Ersson, Uppsala Ju-jutsuklubb
287 Rickard Sundin, Uppsala Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken	4
140 Olle Håstad, Uppsala Ju-jutsuklubb

Medlemskap i internationella förbund 2018
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlem i föl-
jande internationella organisationer:
Aikido
International Aikido Federation (IAF)
Armsport
IFA, International Federation of Armwrestling
Glima
Viking Glima Federation
Ju-jutsu
Ju-jitsu European Union
Ju-jitsu International Federation
Nordiska Ju-jutsuförbundet
Kendo
International Kendo Federation
European Kendo Federation
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International Naginata Federation (INF)
European Naginata Federation (ENF)
European Kyudo Federation
International Kyudo Federation
Kickboxning
World Association of Kickboxing Organisations (WAKO)
Kung	fu-wushu
European Wushu Federation
International Wushu Federation
MMA
International MMA Federation
Muaythai
International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
World Muaythai Council (WMC)
Shorinji	Kempo
World Shorinji Kempo Organization (WSKO)
Submission Wrestling
International Federation of Associated Wrestling Styles 
(FILA )
Taido
World Taido Federation
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Årsredovisning 2019
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Stockholm 2020-03-05 

Rapport från Distriktsförbundsutredningen 

Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelse har tillsatt en distriktsarbetsgrupp. 

Bakgrunden är den motion om upplösande av Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) 

som behandlades på förbundsstämman 2019. Stämman biföll den andra att-satsen 

som innebar att SB&K:s styrelse skulle tillsätta en utredning av förbundets distrikt.  

• SB&K:s styrelse tillsatt en arbetsgrupp bestående av Johan Pettersson, Marina

Regnér och Monika Stylin.

• Arbetsgruppen diskuterade distriktens roll och uppgifter.

• Distrikten bjöds in till ett möte i Göteborg i februari.

• Den allmänna meningen på mötet med distrikten var att det finns arbetsuppgifter

för distrikten, men dessa behöver definieras.

• Vi var överens om att en fortsatt dialog mellan SB&K och distrikten är viktig för

att utveckla distrikten och dess arbete.

• Vi kommer ha ett inslag inriktat mot distrikten på Förbundskonferensen i april.

• Vi kommer bjuda in till ett nytt möte med distrikten under hösten.

• Vi diskuterade även situationen i Övre Norr som är ”vakant” nu. Troligen behövs

någon form av sammanslagning men först behövs en dialog med föreningar

inom detta distrikt.

• Det kan också behöva göras förändringar i stadgar alternativt en form av

styrdokument över distriktens arbetsuppgifter som stöd för både distrikt och

SB&K. Detta ska tas fram tillsammans med distrikten.

Bilaga 2
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Stockholm 2020-03-04 

Proposition - Stadgeändring 3 kap 5§ 5.1 och 12 kap 1§ 1.1 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att stämman beslutar 

• att anta FS förslag till ändringar i SB&K:s stadgar

Bakgrund 
Vid Riksidrottsförbundets stämma den 24-26 maj 2019 beslutades om ändringar i RF:s 
stadgar. Gällande ett specialidrottsförbunds disciplinnämnd så ska nämndens ledamöter 
väljas på förbundets stämma. Anledningen är att nämnden ska separeras från den 
politiska makten, det vill säga förbundets styrelse.  

Bilaga 5
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Nuvarande lydelse FS förslag 

     
3 kap  Förbundsstämman 3 kap  Förbundsstämman 
5 § Ärenden 5 § Ärenden 

5.1 (…) 5.1 (…) 

 

25. Val av två revisorssuppleanter, 
varav en ska vara auktoriserad 
revisor,   

25. Val av två revisorssuppleanter, 
varav en ska vara auktoriserad 
revisor, 

 

26. Val av ordförande i 
valberedningen samt 2 övriga 
ledamöter. Antalet övriga ledamöter 
ska vara lika fördelat mellan könen,   

26. Val av ordförande i 
disciplinnämnden samt 2 övriga 
ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter ska vara lika fördelat 
mellan könen, 

 

(…) 

  

27. Val av ordförande i 
valberedningen samt 2 övriga 
ledamöter. Antalet övriga ledamöter 
ska vara lika fördelat mellan könen, 

    (…) 

        

     
12 kap  Bestraffningsärenden 12 kap  Bestraffningsärenden 

1§  Disciplinnämnden 1§  Disciplinnämnden 
1.1 Förbundet har inrättat 

Disciplinnämnden, vilken är första 
instans för bestraffningsärenden. 
Nämnden ska bestå av tre ledamöter 
varav minst en bör vara jurist eller ha 
motsvarande erfarenhet, en av dessa 
ska leda arbetet som nämndens 
ordförande. Nämndens ledamöter 
utses av FS. Medlem av UF-styrelse 
eller FS kan inte vara medlem i 
Disciplinnämnden. Om jäv uppstår 
rörande medlem i nämnden, ska FS 
utse annan person som är medlem i 
Förbundet att inträda tillfälligt i 
Disciplinnämnden för det aktuella 
ärendet. 

1.1 Förbundet har inrättat 
Disciplinnämnden, vilken är första 
instans för bestraffningsärenden. 
Nämnden ska bestå av tre ledamöter 
varav minst en bör vara jurist eller ha 
motsvarande erfarenhet, en av 
dessa ska leda arbetet som 
nämndens ordförande. Nämndens 
ledamöter utses av 
Förbundsstämman. Medlem av UF-
styrelse eller FS kan inte vara 
medlem i Disciplinnämnden. Om jäv 
uppstår rörande medlem i nämnden, 
ska FS utse annan person som är 
medlem i Förbundet att inträda 
tillfälligt i Disciplinnämnden för det 
aktuella ärendet. 

 (…)   (…) 
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Stockholm 2020-03-04 

Proposition - Demokratiutredningar 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att stämman beslutar 

• att ge FS i uppdrag att utreda dagens system med fullmakter och hur

dessa kan göras säkrare

• att ge FS i uppdrag att utreda frågan kring representativ demokrati och

vad medlemmarnas inställning till den frågan är

• att ge FS i uppdrag att utreda frågan kring tvååriga mandatperioder i

SB&K

Bakgrund 
På årsstämman 2019 lade Förbundsstyrelsen (FS) fram ett förslag rörande att 
digitalisera röstningen på årsstämman, med en preliminär plan som på sikt skulle 
möjliggöra deltagande på distans. Detta var inte det första beslutet i det här ärendet, utan 
på stämman 2018 lade FS fram ett förslag att utreda frågan kring digital röstning. Efter 
ett yrkande gjordes ett tillägg om att utreda demokratifrågan i ett bredare perspektiv, 
vilket mellan stämman 2018 och stämman 2019 gjordes genom både diskussioner inom 
och utanför styrelsen. Förslag kom bland annat upp på representativ demokrati och att 
rösträtten skulle flyttas från medlemmarna i förbundet, det vill säga föreningarna, till de 
olika underförbunden. Förbundsstyrelsen såg flera problematiska aspekter och hinder i 
detta, bland annat att det skulle kunna leda till att medlemmarna fick mindre möjlighet att 
påverka om de inte själva var i majoritet i sitt underförbund, samt komplexiteten i att en 
förening kan vara medlem i många olika underförbund, men endast räknas som en 
medlem i SB&K.  

Eftersom det främst var frågan kring representativ demokrati som togs upp i 
diskussionerna som skedde mellan årsmötena så valde FS efter diskussion att inte gå 
vidare med det förslaget då FS bedömde att det snarare skulle inskränka demokratin i 
förbundet, genom att centralisera rösträtten till underförbunden istället för hos förbundets 
medlemmar. Dock fick FS på sitt förslag till årsstämman 2019 en återremittering av 
utredandet av demokratiprocessen i ett bredare perspektiv, samtidigt som den 
preliminära tidsplanen för digital röstning antogs av stämman. 

Bilaga 6
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Denna vaga formulering har visat sig svår för FS att konkretisera, och under arbetet som 
pågått med att ta fram en lösning för digital röstning på årsstämman har många aspekter 
av förbundets demokrati och röstningsförfarande diskuterats och debatterats. Exempel 
på områden som skapat diskussioner om hur det bör se ut i framtiden är bland annat: 
 

● Att dagens system med pappersfullmakter är enkelt att manipulera och det finns 

inga processer för att verifiera fullmakterna 

● Att ett ombud kan ha fullmakter för flera föreningar 

● Att det idag inte finns någon röstsäkerhet annat än vid sluten votering - och den 

slutna voteringen är en långdragen och ineffektiv process 

● Att mandatperioder på ett år inte möjliggör för ett långsiktigt styrelsearbete på 

strategisk nivå 

● Att representativ demokrati efterfrågats från vissa delar av förbundet 

 
Allt det här är ämnen som kräver ett gediget arbete för att svara på - och därför vill därför 
FS framställa denna proposition som syftar till att definiera och konkretisera 
formuleringen “utreda demokratiprocessen i ett bredare perspektiv”, en formulering som 
visat sig svår att konkretiseras på ett sådant sätt att frågan kan anses besvarad av 
kommande stämma. FS uppfattning är att ett tydligt definierat uppdrag kommer 
möjliggöra för bättre diskussioner och mer uttömmande utredning. 
 
Med denna proposition anser vi motion Färre men bättre möte samt Representativ 
demokrati besvarade, då frågeställningarna i respektive motion återfinns i propositionens 
att-satser. 
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Laholms Jujutsuklubb 

2019-11-24

www.gakeryu.se 

Enhetliga stadgar 

Inom vår organisation kan de olika ledens stadgar spreta. 

Vi består av SB&K, Underförbund (UF), och Distriktsförbund (SDF). 

Vi föreslår att vi övergår till ett stadgedokument för hela organisationen, med avsnitt för SB&K, 
UF och SDF. 

Detta säkerställer att alla ledens stadgar håller en god kvalité och är uppdaterade. Det underlättar 
för alla led, så man inte särskilt behöver besluta om stadgar. 

Vidare föreslår vi att som bilaga till stadgarna bifoga exempel på normalstadgar för föreningar 
som följer RF:s stadgemall för idrottsföreningar. 

Vi föreslår SB&K:s Förbundstämma 

att besluta införa enhetliga stadgar, samt att tillsätta en arbetsgrupp som genomför 
stadgerevideringen. 

Måns Karlsson 
Ordförande 
Laholms Jujutsuklubb 

Bilaga 7
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2020-03-04 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över 
Motion – Enhetliga stadgar 
 
 
 
 
 Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att stämman beslutar 

• att avslå motionen om enhetliga stadgar 

• att ge FS i uppdrag att undersöka intresset inom organisationen för en 

arbetsgrupp vars syfte är att föreslå revideringar av stadgar för UF och 

SDF 

 
 
 
 
 
Yttrande 
Förbundsstyrelsen (FS) har efter att ha mottagit motionen vänt oss till 
Riksidrottsförbundets jurister för att reda ut huruvida det motionären efterfrågar är möjligt. 
Eftersom underförbund (UF) och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) är egna juridiska 
personer kan inte Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) besluta om vilka 
stadgar som UF respektive SDF ska ha, det beslutet ligger hos respektive stämma. 
 
Däremot är det möjligt för SB&K att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att föreslå 
revideringar av stadgar inom UF och SDF, i syfte att harmonisera inom organisationen. 
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Färre men bättre möte 

Idag har SB&K Förbundsmöte varje år, på samma sätt är det i Underförbund och Distrikt. 

Vi föreslår att man övergår till att ha möte endast vartannat år. Ena året har SB&K möte och andra 
året har Underförbund och Distrikt sina möte. 

På detta sätt får respektive organisation längre tid att arbeta mellan stämmorna vilket bör 
resultera i en bättre stabilitet och en större möjlighet att beslutade mål hinner genomföras. 

Det ger också möjlighet att i samband med Underförbundens stämmor genomföra någon form av 
verksamhetskonferenser eller visionsmöte från SB&K:s sida. 

Vi föreslår SB&K:s Förbundstämma 

att SB&K tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på ny mötesstruktur enligt 
ovan. 

Måns Karlsson 
Ordförande 
Laholms Jujutsuklubb 

Bilaga 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet - Förbundsstämma 2020 

Sidan 46 av 59

http://www.gakeryu.se/


 
 
Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2020-03-04 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över 
Motion – Färre men bättre möte 
 
 
 
 
 Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att stämman beslutar 

• att motionen anses besvarad i och med propositionen 

Demokratiutredningar 

 
 
 
 
 
Yttrande 
Förbundsstyrelsen (FS) anser att propositionen Demokratiutredningar och dess att-
satser besvarar frågeställningarna i motionen. 
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Laholms Jujutsuklubb 

2019-11-24
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Representativ demokrati 

Idag är det många föreningar som inte deltar i SB&K:s stämma. Orsakerna kan vara den 
ekonomiska kostnaden eller helt enkelt ointresse. 

Vi tror att vi får ett större engagemang om föreningarna representeras av Underförbund och 
Distrikt. Underförbunden och Distrikten utser då ombud till SB&K:s Förbundsstämma.  

Antalet ombud fördelas mellan Underförbund och Distrikt efter medlemsantal. Underförbunden 
ska vara i majoritet. 

Vi föreslår SB&K:s Förbundstämma 

att SB&K tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på representativ 
demokrati enligt ovanstående. 

Måns Karlsson 
Ordförande 
Laholms Jujutsuklubb 
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2020-03-04 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över 
Motion – Representativ demokrati 
 
 
 
 
 Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att stämman beslutar 

• att motionen anses besvarad i och med propositionen 

Demokratiutredningar 

 
 
 
 
 
Yttrande 
Förbundsstyrelsen (FS) anser att propositionen Demokratiutredningar och dess att-
satser besvarar frågeställningarna i motionen. 
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Motion 

SM-status för Newaza 

Svenska Jujutsufederationen (SvJJF) organiserar tävlingsverksamheten inom Jujutsu i 

Sverige. 

SvJJF är medlemmar i Ju-Jitsu International Federation och tävlar i de tävlingar de och deras 

Europeiska förbund anordnar som EM, VM mm. 

Vi tävlar i tre grenar: 

Fighting, Duo och Newaza. 

Vi har SM-status för Fighting och Duo, men inte för Newaza. 

Att erhålla SM-status för Newaza kommer stärka den tävlingsgrenen i Sverige och förbättra 

våra möjligheter till internationella framgångar. 

Svenska Jujutsufederationen föreslår SB&K:s förbundsstämma besluta 

att framställan lämnas till RF om att Newaza ska erhålla SM-status. 

Stockholm, 2020-01-07 

Isabelle Sarfati 

Ordförande 

Svenska Jujutsufederationen 

Bilaga 10
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2020-03-04 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över 
Motion – SM-status Newaza 
 
 
 
 
 Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att stämman beslutar 

• att bifalla motionen om SM-status Newaza 

 
 
 
 
 
Yttrande 
Under tidigare förbundsstämma har frågan om SM-status för tävlingsformen Jujutsu 
Newaza varit uppe för diskussion. Jujutsun har idag ett regelverk som liknar regelverket 
för Brasiliansk Jiu-jitsu (BJJ) men med tävlingar i ett eget internationellt förbund. Detta 
har givit SB&K många tävlingsframgångar och stor publicitet inom Sverige. Samtidigt 
finns det inte någon möjlighet för dessa idrottare att tävla om ett SM-guld i det regelverk 
man kan vara världsmästare i. Många vittnar om att det i stort är samma idrottare som 
tävlar både i BJJ och i Jujutsu. Med den anledningen ser vi inte dessa två regelverk som 
konkurrenter utan snarare som en möjlighet för våra idrottare att få ytterligare 
tävlingsmöjligheter på hemmaplan.  
 
Med anledning av ovanstående vill förbundsstyrelsen stödja motionen om SM-status för 
Jujutsuns regelverk Newaza. 
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2020-03-04 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över 
Motion – Bildande av underförbund Svenska Allstyle Förbundet 
 
 
 
 
 Förbundsstyrelsen (FS) föreslår att stämman beslutar 

• att bifalla motionen om att Svenska Allstyle Förbundet upptas som ett eget 

underförbund inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. 

 
 
 
 
Yttrande 
Styrelsen noterar att Allstyle är ett regelverk som varit verksamt i 36 år. Under 2018 års 
stämma valdes Allstyle in som egen idrott i Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
(SB&K). Vid utgången av verksamhetsåret 2019 var 1025 medlemmar fördelat på 45 
föreningar med geografisk hemvist i sex av SB&K:s sju distrikt anslutna till idrotten. 
 
Då SB&K:s stadgar stipulerar att det krävs minst 500 medlemmar fördelade på minst 10 
föreningar hemmahörande i minst 3 distrikt och Svenska Allstyle Förbundet uppfyller 
dessa krav ställer sig förbundsstyrelsen bakom motionen. 
 
I enlighet med SB&K:s stadgar verkställs beslut om nytt underförbund vid nästkommande 
årsskifte. 
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Verksamhetsplan 2020 

Idrott  

SB&K:s idrottsliga verksamhet omfattar både bredd- och elitidrott, och är inriktad på såväl 

träning som tävling och uppvisning.  

Extern ekonomi  

Vi vill förbereda för att framtidens idrottsförening kan komma att se annorlunda ut och öka 

vår egen intjäningsförmåga genom mer samverkan med andra organisationer.  

Information  

Kommunikationsfrågorna har fortsatt hög prioritet och två likvärdiga inriktningar: den interna 

kommunikationen (inom SB&K, dess UF, idrotter, distrikt, föreningar och utövare) och den 

externa kommunikationen (allmänheten, massmedia och näringsliv).  

Följande insatser ska göras: 

1. Verka för erkännande av våra idrottares bragder.

2. Budokampsport.se ska vara en central informationsplats för våra medlemmar, media

och andra intressenter.

3. Informera massmedia om våra idrotter.

4. Följa den forskningsstatistik som presenteras.

5. Utveckla förbundets kommunikation.

6. Genomföra riktade kommunikationsinsatser, såsom ”antidoping-veckan”.

Utbildning  

Utbildningsfrågorna är av stor betydelse för våra idrotters framtida utveckling. Följande 

insatser ska göras:  

1. Anpassa vårt utbildningspaket efter de behov som finns i våra UF, våra kommittéer

och i våra föreningar.

2. Se över förbundets utbildningsstruktur.

3. Höja kompetensen i föreningskunskap.

4. Erbjuda föreningar tränarutbildningar (steg 1, steg 2, steg 3 samt MotoriQ).

Särskilda satsningar med redan beviljats stöd 

Kampsportsskolan  

60-40. På riktigt. (Projekt jämställdhet).

Demokratidrott

Kampsport och inkludering (forskningsprojekt).

Bilaga 12
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Planerade aktiviteter 

Förbundsstämmor 

Kampsportsgalan  

Förbundskonferens 

UF-dialoger  

Projektstöd IF 

Elitidrottsprogrammet 

 

Projekt som ska genomföras under året 

Lansera en webutbildning i MotoriQ – Physical literacy 

Lansera digitalt tävlingskort 
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Stockholm 2020-03-04 

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2021) 

Förslagen på medlemsavgift utgår från uppgift från respektive underförbund inför deras 
respektive årsstämma. Om underförbunds årsstämma beslutat om annan 
medlemsavgift än i förväg rapporterat förslag ska det gälla som förslag. 

Aikido 79 kr Oförändrad avgift 

Armsport 79 kr Oförändrad avgift 

BJJ 80 kr Föreslår ökning från 60 kr 

Bujinkan 100 kr Oförändrad avgift 

Capoeira 79 kr Oförändrad avgift 

HEMA 79 kr Oförändrad avgift 

Jujutsu 60 kr Oförändrad avgift 

Kampkonst 79 kr Oförändrad avgift 

Kendo 100 kr Oförändrad avgift 

Kickboxning 100 kr Oförändrad avgift 

Kyokushin 40 kr Oförändrad avgift 

MMA 100 kr Föreslår ökning från 79 kr 

Muaythai 75 kr Oförändrad avgift 

Shorinji Kempo 81 kr Oförändrad avgift 

Submission wrestling 50 kr Oförändrad avgift 

Taido 121 kr Oförändrad avgift 

Wushu 69 kr Oförändrad avgift 

Bilaga 13
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2020

Intäkter Kostnader

Anslag Kostnader

Styrelse 175 000

Organisationsstöd 4 793 000 Årsmöte 225 000

Kansli 3 000 000

Verksamhetsstöd barn & ungdom 4 740 000 Ekonomihantering 400 000

Försäkringspremier 1 225 000

Verksamhetsstöd Paraidrott 350 000 Försäljning 200 000

Diverse 150 000

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 260 000 Med. kommitten/diciplinnämnden 25 000

Distriktsamordning 50 000

Landslagsstöd 890 000 Antidoping 50 000

Risk & Kris 50 000

Landslagsstöd X 500 000 Kampsportsgalan 726 000 6 568 000

kostnader minus intäkter 4 793 000

Projektstöd till IF 1 870 000

Landslagsstöd:

Int. Stimulansbidrag till UF 135 000 Etablera elitsatsning 300 000

Verksamhetsstöd 200 000

Projektstöd Demokratidrott 400 000 Landslagsstöd till UF 890 000

Elitidrottsprogrammet 292 000

Projektstöd Jämställdhet 750 000

Projektstöd etablering forskning 350 000 Svenska spel stöd:

Prispallen 1 610 000

Projektstöd etablering till UF 180 000 Projekt Framåt för fler 272 451 1 882 451

Prispallen Svenska Spel 930 000 Projekt

Projekt Forskning 500 000

Framåt för fler Svenska Spel 400 000 Projekt Wareware Aikido 180 000

Projekt Demokratidrott 400 000
*Ändamålsbestämda medel från 2019 680 000 Projektstöd till IF 1 870 000

Projekt Kampsportsskolan 97 000 *ändamålsbest.

Projekt jämställdhet 750 000

16 548 000 Internat. representation Aikido 30 000

Demokratiskt EAF Aikido 30 000

Int. jämställdhetsarbete Jujutsu 35 000

Årsavgifter Int. utvecklingsarbete Armsport 40 000 3 932 000

Årsavgifter till UF 3 490 453 *

Försäkringsintäkter 1 225 000 Verksamhetsstöd barn och ungdom:

Information 350 000

4 715 453 Löner och administration 2 990 000

Övrigt Telefon/förbrukning 200 000

Utbildning 400 000

Försäljning 400 000 Konferenser 150 000

Utbildningar 400 000 Utveckling 550 000

Intäkter Kampsportsgalan 150 000 Marknadsföring 100 000 4 740 000

950 000

Verksamhetsstöd paraidrott:

Paraidrott 350 000

SUMMA INTÄKTER : 22 213 453

Verksamhetsstöd vuxenidrott:

IB  : 2 949 451 Vuxenidrott 260 000

*Årsavgifter till UF 3 490 453

SUMMA KOSTNADER: 22 612 904

BUDGETERAT RESULTAT: -399 451

UB  : 2 550 000

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Budget

Fastställs på Förbundsstämman 2020

*

* Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel från 2019, 680 000:-
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*Årsavgifter till UF per idrott Antal Avgift Summa

Aikido 3379 79 kr 266 941 kr

Allstyle 795 79 kr 62 805 kr

Armsport 650 79 kr 51 350 kr

Brazilian Jiu-jitsu 7617 60 kr 457 020 kr

Bujinkan 655 100 kr 65 500 kr

Capoeira 824 79 kr 65 096 kr

Defendo 39 79 kr 3 081 kr

FMA 67 79 kr 5 293 kr

Glima 3 79 kr 237 kr

HEMA 680 79 kr 53 720 kr

Iaido 261 100 kr 26 100 kr

Jodo 67 100 kr 6 700 kr

Jujutsu 7687 60 kr 461 220 kr

Kempo 376 79 kr 29 704 kr

Kendo 385 100 kr 38 500 kr

Kickboxning 3282 100 kr 328 200 kr

Krav Maga 542 79 kr 42 818 kr

Kyokushinkai 4359 40 kr 174 360 kr

Kyudo 100 100 kr 10 000 kr

MMA 2599 79 kr 205 321 kr

Muay Thai 10546 75 kr 790 950 kr

Naginata 34 100 kr 3 400 kr

Shorinjikempo 294 81 kr 23 814 kr

Submission Wrestling 2547 50 kr 127 350 kr

Systema 71 79 kr 5 609 kr

Taido 396 121 kr 47 916 kr

Wushu 1992 69 kr 137 448 kr

3 490 453 kr
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Till Förbundsstämman 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Stockholm 2020-03-05 

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 

Inför årets stämma har två ledamöter i förbundsstyrelsen meddelat att de inte ställer 
upp till omval. Valberedningen har fått in sex nomineringar, varav fyra inte kandiderar. 
En naturlig utveckling är att suppleanterna blir ordinarie ledamöter men en suppleant 
har uttryckligen sagt att han vill fortsätta som suppleant.  

Ordförande 
Fredrik Gundmark, omval 

Ledamöter 
Elin Bladh, omval 
Johan Pettersson, omval 
Marina Regnér, omval 
Musse Hasselvall, omval 
Kirsi Höglund, nyval som ordinarie (tidigare suppleant) 
Patrik Asplund, nyval 

Suppleanter 
1. Ulf Hjerppe, omval
2. Sara Abouzeedan, nyval

Övriga nominerade som inte kandiderar 
1. Rooble Hussein
2. Cemîl Karahan
3. Michael Kuntz
4. Ola Ahlvarsson

Det är möjligt att nominera fler kandidater på stämman. 

Valberedningen  
Jöran Fagerlund, ordförande 
Irene Brändström 
Anders Pettersson 
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