
 
 

1 (4) 

 

Stockholm 2021-02-05 
 
 
 

Kallelse till Förbundsstämmor 2021 
 
Härmed kallas Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar till 
förbundsstämmor enligt schema på nästföljande sidor.  
 
Samtliga 19 stämmor genomförs digitalt via plattformen Easymeet Online. 
 
Fullmaktsgranskning  
Sker digitalt med start den 22 februari. Förening som önskar närvara med 
röstberättigat ombud vid någon av stämmorna behöver registrera sitt ombud via ett 
formulär för varje enskild stämma. Detta måste även ske inom angivna datum för 
detta. 
 
Publikplats 
För den som inte är ombud för sin förening men som vill ta del av mötet. Notera att 
det är samma länk för alla möten men att en registrering per möte krävs. Anmälan till 
publikplats stänger tre dagar innan aktuell stämma.  
» Använd denna länk 
 
Röstlängd 
Anger antalet röster som en förening har på stämman. I röstlängden upptas de 
föreningar som enligt stadgarna fullgjort sina åtaganden för att erhålla rösträtt. I 
korthet innebär det att föreningen senast den 31 januari 2021 till SB&K ska ha 
rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlemsavgiften. 
 
Årsmöteshandlingar 
Publiceras av respektive förbund inför stämman enligt tidsangivelse i det aktuella 
förbundets stadgar.  
 
För mer information  
Besök www.budokampsport.se > Förbund > Årsmöten 
 
 
 
Väl mött! 
 
Förbundsstyrelsen  
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
 

https://response.questback.com/idrott/ul5gdkkbrt
https://response.questback.com/idrott/ul5gdkkbrt
http://www.budokampsport.se/
https://www.budokampsport.se/forbund/
https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/
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KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 2021 
 

 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Tid: Lördag den 27 mars 2021 klockan 10:00. 

Plats: Digitalt via Easymeet Online. 

Fullmaktsgranskning: 22 februari till och med 20 mars. 

» Registrering av ombud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://response.questback.com/idrott/1l1qjioeda
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KALLELSE TILL UNDERFÖRBUNDSSTÄMMOR 2021 

Plats: Digitalt via Easymeet Online. 

Registrering av ombud för fullmaktsgranskning: öppnar 22 februari.  

 

 
Svenska Aikidoförbundet  Söndag 7 mars  klockan 10:00 

» Registrering av ombud (senast 28 februari) 

 

Svenska Allstyleförbundet  Fredag 12 mars  klockan 19:00 

» Registrering av ombud (senast 5 mars) 

 

Svenska Armsportförbundet  Måndag 22 mars  klockan 19:00 

» Registrering av ombud (senast 15 mars) 

 

Svenska BJJ-förbundet  Tisdag 16 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 9 mars) 

 

Svenska Bujinkanförbundet  Onsdag 24 mars  klockan 19:00 

» Registrering av ombud (senast 17 mars) 

 

Svenska Capoeiraförbundet  Torsdag 18 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 11 mars) 

 

Svenska Fullkontaktskarateorganisationen Fredag 19 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 12 mars) 

 

Svenska HEMA-förbundet  Söndag 14 mars  klockan 17:00  

» Registrering av ombud (senast 7 mars) 

 

Svenska Jujutsufederationen  Lördag 20 mars  klockan 10:00  

» Registrering av ombud (senast 13 mars) 

 

Svenska Kampkonstförbundet  Onsdag 10 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 3 mars) 

 

Svenska Kendoförbundet  Söndag 14 mars  klockan 10:00  

» Registrering av ombud (senast 7 mars) 

 

https://response.questback.com/idrott/aoz6ugv74v
https://response.questback.com/idrott/vylozhcn5v
https://response.questback.com/idrott/lz7xjm1mfg
https://response.questback.com/idrott/8jqnhuxxgg
https://response.questback.com/idrott/dxsv4erjrz
https://response.questback.com/idrott/prbiczxocs
https://response.questback.com/idrott/rkzctuuac1
https://response.questback.com/idrott/i4jht65urr
https://response.questback.com/idrott/joan5yzblm
https://response.questback.com/idrott/ojq1vhwsid
https://response.questback.com/idrott/gphcjlje6y


 
 

4 (4) 

 

Svenska Kickboxningsförbundet  Onsdag 17 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 10 mars) 

 

Svenska Kung fu & Wushuförbundet  Tisdag 9 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 2 mars) 

 

Svenska MMA-förbundet  Tisdag 23 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 16 mars) 

 

Svenska Muaythaiförbundet  Lördag 13 mars  klockan 10:00  

» Registrering av ombud (senast 6 mars) 

 

Svenska Shorinji Kempoförbundet  Måndag 15 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 8 mars) 

 

Svenska Submission Wrestlingförbundet  Torsdag 11 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 4 mars) 

 

Svenska Taidoförbundet  Torsdag 25 mars  klockan 19:00  

» Registrering av ombud (senast 18 mars) 

 

 

 

https://response.questback.com/idrott/bwu2xbs7su
https://response.questback.com/idrott/ca63hvujv3
https://response.questback.com/idrott/uo8vgwa871
https://response.questback.com/idrott/e6pt7aq8to
https://response.questback.com/idrott/kmjqujfocu
https://response.questback.com/idrott/ia0phbddtl
https://response.questback.com/idrott/rmvr0xdjmt

