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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
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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


Till Förbundsstämman 2021

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Stockholm 2021-03-11

Föredragningslista 
Bilaga

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 mötesordförande justera mötets protokoll, 

samt val av två rösträknare

7. Godkännande av föredragningslista

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 2020 1

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 2020 2

10. Revisorernas berättelse 3

11. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsens föreslår förbundsstämman

» Proposition 2020:1  - Stadgeändring: Registrering av medlemmar i IdrottOnline 4

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

Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen.

» Inga motioner att behandla.

14. Inval och uteslutning av idrotter

» Inga ärenden att behandla.

15. Inval och uteslutning av underförbund

» Inga ärenden att behandla.

16. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 5

17. Fastställande av årsavgift till Förbundet och underförbund för nästkommande 

verksamhetsår

6

18. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår

» Inga extra avgifter föreslagna

19. Fastställande av eventuella styrelsearvoden

» Inga styrelsearvoden föreslagna

20. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 7

21. Val av ordförande i Förbundet för en tid av 1 år 8

22. Val av sex ledamöter i förbundstyrelsen för en tid av 1 år 8

23. Val av två suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år 8

24. Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor 8

25. Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor 8

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

ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

8

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

ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

28. Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsförbundets stämma

29. Mötets avslutande
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Verksamheten 2020

Förbundsstämman
På förbundsstämman som genomfördes digitalt den 13 
juni via Easymeet var 77 föreningar representerade med 
sammanlagt 132 röster. Ordförande för stämman var Leif 
Sunje. 

Propositioner 
Proposition 2019:1 angående stadgeändring
Propositionen föredrogs av förbundsordförande Fredrik 
Gundmark. Propositionen innebar stadgeändringar gäl
lande 3 kap 5§ 5.1 och 12 kap 1§ 1.1. Yamasaki Academy 
Ingared IF genom sitt ombud Monika Stylin yrkade bifall 
till propositionen. Omröstningen utföll enligt nedan:

74    röster för bifall för förslaget 
58    röster ej lagda
Förslaget fick 100 procent av de angivna rösterna och 

2/3 majoritet uppnåddes. Stämman beslutade därmed att 
bifalla propositionen som den framlagts av styrelsen.

Proposition 2019:2 angående demokratiutredning
Propositionen föredrogs av vice förbundsordförande Elin 
Bladh. I propositionen föreslog förbundsstyrelsen stäm
man:

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda dagens 
system med fullmakter och hur dessa kan göras säkrare.

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan 
kring representativ demokrati och vad medlemmarnas in
ställning till den frågan är.

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan 
om tvååriga mandatperioder i SB&K.



Verksamheten 2020124

 Yamasaki Academy Ingared IF genom sitt ombud 
Monika Stylin samt Fenix Budo och Kampsportsförening 
genom sitt ombud Mike Wall yrkade bifall för propositio
nen. Stämman beslutade att bifalla propositionen som den 
framlagts av styrelsen.

Motioner
Motion 2019:1 Enhetliga stadgar

Motionären var ej närvarande. Motionen föreslog 
att SB&K inför enhetliga stadgar, samt tillsätter en arbets
grupp som genomför stadgerevideringen. Förbundsstyrel
sens yttrande över motionen föredrogs av vice ordförande 
Elin Bladh. Förbundsstyrelsen föreslog att stämman beslu
tar:

att avslå motionen om enhetliga stadgar.
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka in

tresset inom organisationen för en arbetsgrupp vars syfte 
är att föreslå revideringar av stadgar för underförbund och 
specialidrottsdistriktsförbund.

Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt om
bud Mike Wall, Yamasaki Academy Ingared IF genom sitt 
ombud Monika Stylin samt Shorinji Kempo Karlstad Shibu 
IF genom sitt ombud Anders Pettersson yrkade avslag av 
motionen och bifall för förbundsstyrelsens andra att-sats.

Stämman beslutade att avslå motionen samt bifalla 
förbundsstyrelsens andra att-sats.

Motion 2019:2 Färre men bättre möten
Motionären var ej närvarande. Motionen föreslog att SB&K 
tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag till ny 
mötesstruktur för SB&K, underförbund samt distrikt. För
bundsstyrelsens yttrande över motionen föredrogs av vice 
ordförande Elin Bladh.

Förbundsstyrelsen föreslog att stämman beslutar att 
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motionen anses besvarad i och med propositionen om de
mokratiutredning.

Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt om
bud Mike Wall samt Yamasaki Academy Ingared IF genom 
sitt ombud Monika Stylin ställde sig bakom förbundssty
relsens yrkande att motionen ska anses besvarad. Stäm
man beslutade att anse motionen besvarad.

Motion 2019:3 Representativ demokrati
Motionären var ej närvarande. Motionen föreslog att SB&K 
tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på re
presentativ demokrati. Förbundsstyrelsens yttrande över 
motionen föredrogs av vice ordförande Elin Bladh. För
bundsstyrelsen föreslog att stämman beslutar att motionen 
anses besvarad i och med propositionen om demokratiut
redning.

Följande ställde sig bakom förbundsstyrelsens yr
kande att motionen ska anses besvarad: Nacka Dojo IF 
genom sitt ombud Ricard Carneborn, Föreningen Team 
Hang Loose genom sitt ombud Erik Gahnertz, Yamasaki 
Academy Ingared IF genom sitt ombud Monika Stylin, 
Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt ombud 
Mike Wall,  Ikigai Aikidoklubb genom sitt ombud Magnus 
Burman,  Malmö Budoklubb genom sitt ombud Per-Ola 
Olsson,  Järfälla Aikidoklubb genom sitt ombud Thérèse 
Björhult, Forca Fighting MMA Klubb genom sitt ombud 
Babak Ashti, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb genom 
sitt ombud Sofia Lungren, samt Karate Syd IF genom sitt 
ombud Mehdi Nabahi.

Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

Motion 2019:4 SM-status för newaza
Jujutsufederationen hade lagt fram en motion om SM-
status för newaza. Federationsordförande Isabelle Sarfati 
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meddelade att Jujutsufederationen drar tillbaka motionen. 
Även om motionen var tillbakadragen föredrog förbunds
ordförande Fredrik Gundmark förbundsstyrelsens yttran
de över motionen.

Föreningen Stenungssunds Kampsportsakademi ge
nom sitt ombud Martin Janson yttrade sig positiv till att 
motionen drogs tillbaka och framförde kritik mot att för
bundsstyrelsen yrkat på bifall av motionen med hänvis
ning till SB&K:s stadgar 2 kap 3 § Idrotter, där det står att 
en ny idrott skall till utformning och namn vara urskilj
bar från befintliga idrotter i förbundet. Han ifrågasatte 
också att förbundsstyrelsen föreslog bifall då frågan varit 
uppe på tidigare stämmor och avslagits. Fenix Budo och 
Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall ställde 
sig bakom Martin Jansson i dennes kritik av hur förbunds
styrelsen bemött motionen.

Margareta Myhr, ordförande för BJJ-förbundet, väl
komnade ett samarbete med Jujutsufederationen.

Motion 2019:5 Bildande av underförbund
Motionen föredrogs av Eva Callenbo Motsieloa. Förbunds
ordförande Fredrik Gundmark föredrog förbundsstyrel
sens yttrande över motionen. Förbundsstyrelsen föreslog 
att stämman beslutar att bifalla motionen om att Svenska 
Allstyleförbundet upptas som ett eget underförbund inom 
SB&K.

Stockholm Wushu Kung Fu Idrottsförening genom 
sitt ombud Peder Finnsiö yrkade bifall till motionen. Mar
tin Jönsson, ordförande i Kampkonstförbundet, det för
bund i vilket Allstyle i dagsläget är organiserat, ställde sig 
också bakom bifall för motionen.

Det noterades att i enlighet med SB&K:s stadgar kan 
en ändring inte träda i kraft förrän vid årsskiftet 2020/2021.

Stämman beslutade att bifalla motionen.



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 127

Val av förbundsstyrelse
Ordförande
Valberedningen föreslog omval av Fredrik Gundmark som 
ordförande i förbundet. Stämman beslutade att till ordfö
rande i förbundet välja Fredrik Gundmark.

Ledamöter
Valberedningen föreslog följande sex ledamöter: Elin 
Bladh (omval), Johan Pettersson (omval), Marina Regnér 
(omval), Musse Hasselvall (omval), Patrik Asplund (nyval) 
och Kirsi Höglund (nyval som ledamot, tidigare supple
ant). Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt om
bud Mike Wall yrkade bifall för valberedningens förslag i 
sin helhet. Stämman beslutade därmed att till ledamöter i 
förbundsstyrelsen välja:

Elin Bladh,
Johan Pettersson,
Marina Regnér,
Musse Hasselvall,
Patrik Asplund,
Kirsi Höglund.

Suppleanter
Valberedningen föreslog omval av Ulf Hjerppe och nyval 
av Sara Abouzeedan. Stämman beslutade att till supp le-
anter välja Ulf Hjerppe och Sara Abouzeedan.

Revisorer
Valberedningen föreslog Micaela Karlström (auktorise
rad) samt Christian Lund till revisorer för förbundet. Fenix 
Budo och Kampsportsförening genom sitt ombud Mike 
Wall yrkade bifall. I enlighet med valberedningens förslag 
valdes Micaela Karlström (auktoriserad) och Christian 
Lund till revisorer för förbundet.
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Revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog Anna Wretholm (auktoriserad) 
samt Sabrina Sedin Roskvist till revisorssuppleanter för 
förbundet. Malmö Budoklubb genom sitt ombud Per-Ola 
Olsson yrkade bifall. I enlighet med valberedningens för
slag valdes Anna Wretholm (auktoriserad) och Sabrina Se
din Roskvist till revisorssuppleanter för förbundet.

Valberedning
Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt ombud 
Mike Wall yrkade omval av sittande valberedning. Stäm
man beslutade att välja om Jöran Fagerlund till ordförande 
i valberedningen. Till övriga ledamöter omvaldes Anders 
Pettersson och Irene Brändström.

Disciplinnämnden
Valberedningen föreslog Peter Dahlqvist som ordförande, 
samt Daniel Svensson och Sara Axelsson som ledamöter 
i disciplinnämnden. Fenix Budo och Kampsportsförening 
genom sitt ombud Mike Wall yrkade bifall. I enlighet med 
valberedningens förslag valdes Peter Dahlqvist till ordfö
rande i disciplinnämnden, samt Daniel Svensson och Sara 
Axelsson till övriga ledamöter.

Kommittéer
Förbundsstyrelsen utsåg följande kommittéer:

Parakommittén
Ordförande, Mike Wall. 
Övriga ledamöter:
Urban Aldenklint
Jenny Lagerkvist
Roger Berger
Yvonne Berger
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Medicinska kommittén
Ordförande, Dr Christian Engvall
Övriga ledamöter:
Dr Pontus Inerup, vice ordförande
Dr Jonas Johard
Dr Sofia Göthe
Dr Lisa Villabona

Utbildningskommittén
Ordförande, Fredrik Gundmark. 
Övriga ledamöter:
Altan Celik
Gabriella Ringblom

Kansliet
Vid utgången av 2020 hade kansliet åtta anställda, varav 
en vikarie och en deltidsanställd: Mona Lundkvist, gene
ralsekreterare och chef för kansliet, Jonathan Broberg in
formationsansvarig, Annie Bondefält informatör, Magnus 
Ledin verksamhetsledare, Sofia Arnbom idrottskonsulent, 
Pilo Stylin idrottskonsulent, Matilda Ritzén förbunds-
koordinator, Carl Halling administratör, samt Mats Lilja 
som vikarie för Annie Bondefält under hennes föräldrale
dighet.

Vi har också haft Sven Knutsson som anlitad ekono
mikonsult, samt två anställda projektledare: Sara Wigg
berg som varit projektledare för vårt jämställdhetsprojekt 
och Helena Hugosson som varit projektledare för vårt elit
idrottsprogram.

Elitverksamhet
Riksidrottsförbundet (RF) fördelar landslagsstöd till speci-
al  idrottsförbunden (SF) med syfte att skapa förutsättningar 
att utveckla den internationella konkurrenskraften. Stödet 
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består av två delar, Landslagsstöd samt Landslagsstöd X 
och fördelas likt RF:s övriga stöd i tvåårscykler.

Landslagsstödet baseras på resultat, konkurrens och 
kostnader för det aktuella landslaget. Stödet beräknas av 
RF utifrån uppgifter som respektive landslag rapporterar. 
Rapportering inför Landslagsstöd 2020–2021 gjordes i bör
jan av 2019 och utfallet blev att 9 av 16 inrapporterande 
landslag inom SB&K erhöll ekonomiskt stöd i varierande 
storlek till en total summa av 890 000 kronor 2020 och pre
liminärt även för 2021.

Landslagsstöd X baseras på genomförda elitdialoger 
där SF bland annat presenterar sin elitutvecklingsplan. Be
dömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet med 
representation från RF, Sveriges Olympiska Kommitté 
(SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK). Följan
de områden ligger till grund för bedömningen:
- idrottslig förankring,
- vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder,
 organisationens och ledningens kompetens och resurser 
för utvecklingsplanens genomförande,
- förutsättningar för utvecklingsplanens genomförande.

Tack vare det arbete som gjordes kring utvecklings
planer under 2019 blev SB&K av RF tilldelat 500 000 kronor 
i Landslagsstöd X för elitverksamhet 2020 och preliminärt 
även för 2021. SB&K samlar insatserna som genomförs 
med hjälp av Landslagsstöd X inom projektet Elitidrotts
programmet.

Elitidrottsprogrammet
Projektansvarig för Elitidrottsprogrammet är Helena Hu
gosson. Landslagsstöd X är villkorat från RF så till vida att 
det ska användas till insatser för utveckling av Organisa
tion & Ledning (O&L) samt prioriterade idrottare. Stödet 
ska riktas mot ett av RF bestämt antal landslag och indivi
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der. O&L ska fördelas på sex idrotter och antalet priorite
rade idrottare får, efter extra förhandlingar, uppgå till 30 
istället för initialt 20 personer.

SB&K har beslutat att följande kriterier ligger till 
grund för uttagning till elitidrottsprogrammet:
- internationella framgångar,
 utarbetad utvecklingsplan med påbörjat eller pågående 
arbete med nämnda plan.

Andra faktorer som också tas hänsyn till:
- möjligheten att genom sitt arbete med utvecklingsplanen 
bidra till SB&K i stort,
- kontinuerlig kommunikation med ansvarig för elitidrotts
programmet samt deltagande på konferenser och övriga 
sammankomster.

Året började lyckosamt med framgångar i flertalet 
idrotter som hade mästerskap eller större tävlingar från ja
nuari till början av mars. Därefter kom coronapandemin 
och mästerskap samt landslagssamlingar ställdes in. Årets 
elitverksamhet centralt inleddes därför i mars med två 
träffar på Bosön för landslagsledningar för att sätta igång 
någon form av verksamhet under året.

Under året blev det tre träffar inom O&L för lands
lagsledningar på Bosön, då det utöver de två i mars även 
hanns med en uppföljande träff i oktober. Dessutom fick 
jujutsun stöd till att utveckla sin tävlingsverksamhet.

Det som genererade mest aktivitet var den komplet
terande fysträning som många prioriterade idrottare ändå 
kunnat genomföra under året. Totalt genomfördes tre fy
siska träffar samt en digital träff. Utöver ovan nämnda träf
far genomfördes även två mindre landslagssamlingar på 
Bosön, medan fyra landslagssamlingar fick ställas in.

För många har året inneburit den tid och hjälp att få 
en bättre fysik som annars får stå tillbaka till förmån för 
mycket idrottsspecifik kampsport.
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Tränarutbildning
En kompetent tränarkår inom förbundet är av största vikt 
för en livskraftig och givande verksamhet. För att säker
ställa att tränare och ledare är fortsatt kompetenta arrang
erar SB&K idrottsövergripande tränarutbildningar i tre 
steg. Utbildningarna arrangeras av SB&K centralt eller 
med hjälp av förbundets distrikt och medlemsföreningar.

Årets utbildningsverksamhet såg lovande ut vid 
årets start, med ett stort antal utbildningstillfällen inpla
nerade runt om i landet tack vare intresserade arrangörer. 
En utbildning kan dock inte genomföras utan deltagare 
och några tillfällen fick ställas in till följd av för få anmäl
da deltagare. Merparten av övriga tillfällen fick ställas in 
till följd av coronapandemin och de restriktioner som den 
medförde.

Vi landar därmed på två genomförda tränarutbild
ningar under året. En steg 1 och en steg 2 genomfördes 
med reducerat deltagarantal och andra rekommenderade 
anpassningar på Bosön utanför Stockholm i början av ok
tober.

Anpassning till utbildningsformer som komplette
rar den fysiska krävs mest troligt fortsatt framöver och en 
översyn av möjligheterna är inledd.

Jämställdhetsprojektet “50/50. På riktigt.”
I januari 2020 startade SB&K sin första stora satsning på 
jämställdhet. Genom projektet ”50/50. På riktigt.” skulle 
man för första gången kartlägga och analysera hur jäm
ställd förbundets verksamhet är och syna vilka normer 
som ligger till grund för den verksamhet som bedrivs.

Genom pengar från Riksidrottsförbundets Projekt
stöd SF Jämställdhet kunde en projektledare/jämställd
hetsstrateg anställas och arbetet sättas igång. ”50/50. På 
riktigt.” sträcker sig från januari 2020 till juni 2021. 
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Från början och formellt heter projektet ”40/60. På 
riktigt.” men i takt med att arbetet satte igång sågs ingen 
anledning till att satsa på en målsättning mindre än 50/50. 
Därav namnet ”50/50. På riktigt.”

För att få mesta möjliga förankring och långsiktighet 
i projektet tillsattes en arbetsgrupp som arbetat nära jäm
ställdhetsstrategen under 2020 och kommer att fortsätta 
göra det under projektets gång. Jämställdhetsprojekt ten
derar att stanna vid just projekt och tillfälliga uppgångar 
eller lösningar och därför var det av största vikt att skapa 
förutsättningar för att arbetet kan leva vidare även efter 
juni 2021. 

I arbetsgruppen medverkar:
Musse Hasselvall, förbundsstyrelsen
Jenny Lagerkvist, Aikidoförbundet
Cecilia Ralfe-Stelander, Aikidoförbundet
Simon Ogolla, Thaiboxning
Mats Lilja, kansliet (ersatte Annie Bondefelt, föräld

raledig)
samt jämställdhetsstrateg Sara Wiggberg.
Det har naturligtvis också varit viktigt att arbets

gruppen är så jämställd som möjligt på grund av det upp
drag som finns och på köpet blev det en arbetsgrupp som 
representerar verksamheten från olika nivåer och förbund. 

Arbetet har varit kontinuerligt och aktivt med cirka 
ett till två möten per månad och olika personliga uppdrag 
för medlemmarna.

Sin 61-åriga historia till trots är det alltså första gång
en SB&K gör en större jämställdhetssatsning. Formellt 
syftar ”50/50. På riktigt.” till att kartlägga, analysera och 
påverka strukturer och normer inom förbundet. Av för
bundets drygt 50 000 medlemmar är idag runt 30 procent 
kvinnor.

Idrotten i stort bedriver ett stort utvecklingsarbete 
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sedan några år, ”Strategi 2025”, där målet är att till år 2025 
bland annat vara en jämställd verksamhet, definierad som 
att ettdera könet är representerat med minst 40%. För att 
SB&K ska vara en del av detta arbete och kunna uppfylla 
de mål som ställs centralt från idrotten har årets satsning 
på jämställdhet varit både aktuell och relevant.

Hur får man då reda på hur det ser ut med jämställd
het i en så stor idrottsverksamhet som SB&K bedriver? 
Arbetet har lagts upp enligt följande: Under våren 2020 
planerades för en kartläggning, som genomfördes under 
sommaren och analyserades under hösten. En sammanfat
tande rapport kring detta kommer i början av 2021 med 
rekommendationer framåt och förslag på utbildningsinsat
ser.

Kartläggningen sågs som viktig att genomföra för att 
få fram fakta kring hur jämställdhetsarbetet och synen på 
ett sådant ser ut i förbundet. Det finns ofta mycket käns
lor och fördomar kopplat till jämställdhet och därför är en 
kartläggning en god väg att starta. Kartläggningen har i 
huvudsak genomförts med hjälp av tre olika metoder/ar
betssätt: Dels har en enkät kring jämställdhet skickats ut 
till samtliga UF och svarsfrekvensen blev god, drygt 800 
svarande. Därtill har ett antal djupintervjuer gjorts både 
enskilt och i grupp, samt har statistik tagits fram och sam
lats in.

Resultatet av kartläggningen kommer som sagt att 
presenteras under 2021, men kort kan sägas att det som 
framkommit är en bild av att många anser att den verk
samhet man bedriver eller är en del av till stor del är jäm
ställd. Alla är välkomna och samträningen mellan kön och 
åldersgrupper, som är unik för många kampsporter, bidrar 
till detta. Genom vidare analyser visar det sig dock att det 
inte riktigt är så enkelt, utan tolkningsföreträden och tradi
tionella föreställningar kring manligt och kvinnligt påver
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kar i hög grad hur denna bild har växt fram. Kunskapsni
vån kring frågan kan höjas, vilket också förhoppningsvis 
kommer att skapa en ny typ av samtal.

Naturligtvis har pandemin påverkat även detta jäm
ställdhetsarbete men i förhållande till mycket annat har 
det rullat på bra. Arbetsgruppen ser fram emot att driva 
”50/50. På riktigt.” i hamn, men också mot att finna vägar 
för hur jämställdhetsarbete kan bli ett naturligt och bestå
ende inslag i SB&K:s verksamhet framåt.

Information
Informationsarbetet är fortsatt en stöttepelare i förbundets 
verksamhet. Då det mesta i tävlingsväg har varit inställt 
under året har stort fokus lagts på coronapandemin och 
hur den påverkat våra föreningar och aktiva. Den professi
onella idrott som trots allt har bedrivits (framförallt MMA) 
har vi bevakat under årets gång och vi har även följt upp 
händelser av nyhetskaraktär som varit relevanta för vårt 
förbund.

Hemsidan budokampsport.se har en fortsatt central 
roll i förbundets kommunikation och under året har det 
publicerats hundratals artiklar där. Spridningen av dessa 
artiklar sker även i våra kanaler på sociala medier, framför-
allt på Facebook.

Kampsportspodden har fortsatt att ges ut men har 
under pandemin fått ett litet annat format. Under den an
dra halvan av året har poddavsnitten spelats in på distans 
och varit kortare jämfört med de tidigare studioinspelning
arna.

Nyhetsbrevet har skickats ut en gång i månaden och 
framförallt riktat sig till medlemsföreningarna.

Informationsarbetet på kansliet leds av Jonathan 
Broberg (informationsansvarig) och Annie Bondefelt (in
formatör). Den senare gick på föräldraledighet under slu
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tet av 2020 och ersätts under sin frånvaro av Mats Lilja. 
Förbundet har även samarbeten med sportjournalisterna 
Kent Hansson och Kenneth Range.

MotoriQ
MotoriQ är Svenska Budo & Kampsportsförbundets sats
ning på att utbilda och implementera physical literacy i 
förbundets verksamhet. Precis som annan verksamhet har 
MotoriQ fått ställa in och ställa om på grund av den rå
dande pandemin.

Året kunde dock inledas som planerat och i januari 
hölls den första fördjupningsutbildningen i physical lite
racy. Under ledning av professor Dean Kriellaars träffades 
ett 50-tal ledare från förbundets föreningar på Bosön för 
endagsutbildning. Alla deltagare hade tidigare gått för
bundets introduktionsutbildning och fick nu chansen att 
fördjupa sina kunskaper.

När pandemin tog sin fart betydde det främst att nya 
utbildningar inte planerades in. Våren var därför händel
selös på den fronten. Samtidigt fortlöpte arbetet med den 
digitala webbutbildningen i physical literacy.

I oktober hölls två uppdragsutbildningar i Upplands 
Väsby. Kommunen driver ett projekt för ökad fysisk ak
tivitet i skolan och det fanns en önskan att lära sig mer 
om physical literacy. Under två dagar fick förskollärare, 
fritidspedagoger, lärare och rektorer från samtliga skolor 
i Upplands Väsby bekanta sig med begreppet och förbun
dets satsning.

Svenska seglarförbundet arrangerar årligen Seglar
träffen, en stor konferens med föreläsningar och utbild
ningar för förbundets alla medlemmar. I år hölls kon
ferensen digitalt under en vecka i november och SB&Ks 
idrottskonsulent Pilo Stylin var inbjuden för att föreläsa 
om MotoriQ och physical literacy.
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Under december månad hölls också en digital utbild
ning på uppdrag av RF-SISU Västra Götaland för fören
ingar i distriktet.

Kampsportsskolan 
Kampsportsskolan kombinerar kunskap från forskning 
om barns lek med den positiva verksamhet som redan 
bedrivs inom budo och kampsport. Denna sammantagna 
kunskap skapar argument för varför kampsport inte bara 
är bra utan till och med viktig för barn att få prova på.

Under 2019 skapade vi Kampsportsskolan. I och med 
Projektstöd IF 2020 kunde föreningarna söka ett bidrag för 
genomförande av Kampsportsskola. 24 föreningar blev 
beviljade medel. Dessa genomförde en digital utbildning 
i Kampsportsskolan under oktober månad, ledd av Grim 
Jernudd. Vissa föreningar genomförde sedan Kampsports
skolan under 2020, medan vissa föreningar planera att ge
nomföra den under 2021.

Projektstöd IF
Syftet med Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för 
Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdoms-
idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

SB&K fördelade 1 870 000 kronor i projektstöd till 
förbundets föreningar. Föreningarna skickade in 140 an
sökningar för totalt 6 197 284 kronor. Föreningarna kunde 
ansöka om medel utifrån tre olika projektmallar: Utveck
lingsprojekt, Kompetenshöja föreningen samt MotoriQ - 
Kampsportsskolan. Totalt tilldelades 62 ansökningar pro
jektstöd. Bidragsbesluten bereddes av en särskild grupp 
tillsatt av förbundsstyrelsen.

Projektstöd för barn och ungdomar
Förbundsstyrelsen beslutade i april att öppna upp för för
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eningarna att söka stöd för att bibehålla verksamhet för 
barn och ungdomar under coronarestriktionerna. Medlen 
kom från de pengar som förbundet får ifrån Svenska Spels 
Prispallen.

Syftet med stödet var att stimulera den dagliga 
idrotts verksamheten så att den kunde fortsätta i så stor ut
sträckning som möjligt, så länge det kunde ske enligt re
geringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommen
dationer. 

SB&K fördelade ut en miljon kronor i projektstöd för 
att bibehålla verksamhet för barn och ungdomar under co
ronarestriktionerna. Totalt tilldelades 65 idrottsföreningar 
detta projektstöd.

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 
verk samhet.

Christian Engvall, som är ordförande i vår medicin
ska kommitté, är förbundets antidopingansvarige. Av de 
anställda koordineras dopingrelaterade frågor primärt av 
Sofia Arnbom. Det centrala arbetet mot doping sker i sam
arbete med Riksidrottsförbundets antidopingavdelning, 
Svensk Antidoping.

Svensk Antidoping administrerar och genomför do
pingkontroller vid träning och tävling. Under året genom
fördes 16 dopingtester vid tävling och 54 utanför tävling, 
kopplade till medlemmar inom SB&K. Antalet tester vid 
tävling är markant lägre än föregående år (105) till följd av 
att merparten av årets tävlingar ställts in. Testerna utan
för tävling är något lägre än föregående år (79) då corona



Svenska Budo & Kampsportsförbundet 139

pandemin haft viss inverkan på möjligheten att genomföra 
även dessa.

SB&K fortsätter vara ett av de specialidrottsförbund 
med flest fall där aktiva på olika nivåer använt doping
klassade medel. Arbetet kring antidoping är därmed även 
framöver viktigt inom hela förbundet. Informationssprid
ning inom förbundets alla delar är prioriterad för att öka 
medvetenheten.

För andra året i rad genomfördes en temavecka där 
frågor kopplade till antidoping behandlades i olika format. 
Syftet med temaveckan är att öka kunskapen och visa prak
tiska exempel på hur antidopingarbete kan genomföras. I 
år lyftes bland annat armbrytningens aktiva antidopingar
bete fram genom en intervju med förbundskapten Jimmy 
Cebula. Landslagsaktiva Lovisa Wahlström (armbrytning) 
samt Nicholas Bryant (muaythai) intervjuades om hur de 
som aktiva hanterar eventuellt behov av dispens respek
tive håller sig uppdaterade i antidopingfrågor för att inte 
riskera misstagsdoping.

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 prioriterad under året var BJJ, 
kickboxning, MMA och muaythai. Under året har tyvärr 
förbundet inte klarat av att tillsätta alla 20 platser som till
delats i poolen.

Vaccinera klubben är en idrottsövergripande webba
serad utbildning som föreningar oavsett verksamhetsin
riktning bör använda som utgångspunkt i sitt antidoping
arbete. Under året gjordes en toppnotering på 63 aktiva 
vaccineringar men då vaccineringen löper ut efter tre år 
landade det vid årets slut på att 58 av SB&K:s 790 med
lemsföreningar hade en aktiv vaccination. Procentuellt är 
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det på samma nivå som föregående år.
Ren vinnare är en webbaserad utbildning där aktiva 

och ledare kan lära sig det allra viktigaste inom antidoping 
och på så sätt minska risken för att av misstag bryta mot 
dopingreglerna. Från den 1 januari 2020 gäller i enlighet 
med SB&K:s antidopingprogram genomförd utbildning 
som krav för alla landslagsaktiva inom förbundets idrot
ter. 316 personer hade vid årets slut genomfört hela utbild
ningen vilket är 58 fler än vid årets start.

I och med beslut på extra RF-stämma den 22 de
cember är från och med årsskiftet nationell antidopingor
ganisation (NADO) Antidoping Sverige. Beslutet om en 
fristående NADO är i linje med den nya Världsantidop
ningskoden.

Ekonomi
RF-bidrag
Organisationsstöd 4 793 000: -
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott 4 740 000: -
Verksamhetsstöd Paraidrott: 350 000: -
Verksamhetsstöd Vuxenidrott: 260 000: - 
Landslagsstöd
Landslagsstöd 890 000:-
Landslagsstöd X 500 000: -
Projektstöd
Demokratidrott:400 000: -
50/50. På riktigt: 750 000: -
Forskningsprojekt: 350 000: -
Stöd till UF
Aikido Wareware 180 000: -
Aikido internationell representation 30 000: -
Jujutsu internationell representation 35 000: -
Projektstöd IF
1 870 000:-
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Medlemskap i internationella förbund 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlem i föl
jande internationella organisationer: 

 
Aikido
International Aikido Federation (IAF)
European Aikido Federation (EAF)
Armsport
International Federation of Armwrestling (IFA)
Glima
Viking Glima Federation (VGF)
Jujutsu
Ju-jitsu European Union (JJEU)
Ju-jitsu International Federation (JJIF)
Kempo
International Kempo Federation (IKF)
Kendo 
International Kendo Federation (FIK)
European Kendo Federation (EKF)
International Naginata Federation (INF)
European Naginata Federation (ENF)
European Kyudo Federation (EKF)
International Kyudo Federation (IKYF)
Kickboxning
World Association of Kickboxing Organisations (WAKO) 
Kyokushin
World Fullcontact Karate Organization (WFKO)
MMA
International MMA Federation (IMMAF)
Muaythai
International Federation of Muaythai Associations (IFMA) 
World Muaythai Council (WMC)
Shorinji Kempo 
World Shorinji Kempo Organization (WSKO) 
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Submission Wrestling 
United World Wrestling (UWW)
Wushu
European Wushu and Kungfu Federation (EWUF)
International Wushu Federation (IWUF)
Taido 
World Taido Federation (WTF)

Utmärkelser 
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2020: 

 
Förtjänsttecken 1
345 Emil Nilsson, Halmstad Kampsport
346 Anders Fall, Halmstad Kampsport
Förtjänsttecken 2
307 Hans Månsson, IF Bujinkan Dojo Norrköping
308 Stefan Brendel, Markaryds JJK
Förtjänsttecken 3
288 Magnus Knutström, Oskarshamns Ju-jutsuklubb
Förtjänsttecken 4
142 Johan Sjöholm, Furulund JJK
143 Måns Karlsson,Laholms JJK
Förtjänsttecken 6
27 Johan Pettersson, Markaryd, Laholm, Furulund JJK
28 Robert Van Helsing, Marks Budoklubb, Fristads Aikido
klubb

Medlemsantal 2020
Antalet medlemsföreningar var vid årets utgång 790. An
talet är en ökning från föregående år och bestod av 46 in
val, 13 utträden och 13 uteslutningar.

En förening som på egen begäran avslutar sitt med
lemskap utträder medan uteslutna blir föreningar som 
trots påminnelser ej betalat årets medlemsavgifter. I vissa 
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fall ansöker och beviljas uteslutna föreningar medlemskap 
igen tätt inpå en verkställd uteslutning och kan därför fin
nas med i statistiken för både inval och uteslutningar un
der samma år.

Vidare kan konstateras att antalet föreningar som 
saknade organisationsnummer vid årets utgång var fem. 
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Dessa föreningar är medlemmar i förbundet och ingår i 
antalet medlemsföreningar här, däremot räknas förening
arna inte i Riksidrottsförbundets officiella statistik förrän 
de uppfyller kraven för grundbidrag.

Medlemsantalet vid årets utgång var 53 948 vilket 
är en ökning med 1384 medlemmar. Andelen kvinnor och 
män är densamma som föregående år.

I tabellen framgår medlemsantalet per idrott. En för
ening kan vara ansluten till mer än en idrott inom förbun
det. En person kan vara aktiv inom flera idrotter i samma 
förening samt medlem i flera föreningar. Av förbundets 30 
idrotter saknas medlemsföreningar helt i tre av idrotterna.

Distrikt
SB&K:s medlemsföreningar är anslutna till det special
idrottsdistriktsförbund (SDF) där de är geografiskt hem
mahörande. Förbundet har sju SDF vilka är uppdelade uti
från de svenska länen enligt nedan.

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.

StockholmGotlands 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.
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Distriktsutredning
Förbundsstämman 2019 behandlade en motion som före
slog en avveckling av distrikten alternativt genomförande 
av en utredning av distriktens roll och uppgifter. Stämman 
beslutade att en utredning skulle göras och för detta till
satte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp bestående av Johan 
Pettersson, Marina Regnér och Monika Stylin.

Ett möte hölls med distrikten i februari, vilket rap
porterades till förbundsstämman 2020. Den allmänna me
ningen vid mötet i februari var att distrikten har en roll att 
fylla. Tanken från arbetsgruppen var att följa upp detta i 
samband med den förbundskonferens som var planerad i 
april.

På grund av coronapandemin genomfördes aldrig 
konferensen och arbetet avstannade. Arbetet samt dialo
gen mellan distrikt och förbund behöver återupptas för att 
fortsätta processen kring distriktens roll och uppgifter.
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Årsredovisning 2020
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

 * FMA-Filipino Martial Arts, MMA-Mix Martial Arts, BJJ-Brasilian Jiu Jitsu, HEMA-historical
european martial arts.

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

Medlemmar
Vid årets utgång har förbundet 790 medlemsföreningar i våra underförbund (idrotter) 
 med totalt 53 948 medlemmar, förra året fanns det 767 föreningar och 52 564 medlemmar.

Främjande av föreningens ändamål

Vi genomförde en temavecka där frågor kopplade till antidoping behandlades i olika format. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Då vi drabbades av Corona pandemin drabbade det våra föreningar på olika sätt, vissa har haft det 

föreningarna, totalt tilldelades 65 föreningar stöd. Föreningarna ansökte om stödet via IdrottOnline. 

Om inget annat anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.

Flerårsöversikt kkr
2020 2019 2018 2017

Bidrag 13,909 10,061 10,314 9,327
Nettoomsättning 1,770 2,197 2,222 2,293
Årets resultat 5,434 -681 -1,561 270
Eget kapital 8,382 2,948 3,629 5,191
Soliditet % 74 58 62 66

2

väldigt svårt, fokus har legat på att informera och stötta på det sätt vi kan. 
Förbundsstyrelsen beslutade i april att öppna upp för föreningarna att söka stöd för att bibehålla
verksamhet för barn- och ungdomar under corona restriktionerna. Medlen togs från de pengar 
förbundet fått in via Svenska Spels satsning prispallen. SB&K fördelade ut 1 miljon kronor till

Vi har nått slutet på arbetet med en webbutbildning i physical literacy, den kommer
att lanseras under 2021. I januari hölls en fördjupningsutbildning i physical literacy. 
Kampsportsskolan har genomfört en digital utbildning under hösten. 
Vårt jämställshetsprojekt håller tidsramen, det har genomförts kartläggningar kring hur det ser ut i 
våra verksamheter, det har också genomförts djupintervjuer och analyser. 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet organiserar inom ramen för Riksidrottsförbundet följande
idrotter: Aikido, Allstyle, Armsport, BJJ*, Bujinkan, Capoeira, Defendo,  FMA*, Glima, Iaido,
Hema, Jodo, Ju-jutsu, Kickboxning, Krav Maga, Kyokushin, Kendo, Kempo, Kyudo, MMA*.
Muaythai, Naginata, Shorinji Kempo, Submission Wrestling, Sumo, Savate, Sambo, 
Systema, Taido och Wushu.

Förbundets verksamhet omfattar att administrera och befrämja ovan nämnda idrotter. 
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Svenska Budo och Kampsportförbundet
802005-2588

RESULTATRÄKNING NOT 2020 2019
1

Föreningens Intäkter
Medlemsavgift 0 0
Gåvor 433,333 1,240,000
Bidrag 2 13,909,246 10,061,000
Nettoomsättning 1,770,553 2,197,203
Övriga föreningsintäkter 643,355 210,472
Summa intäkter 16,756,487 13,708,675

Kostnader

Lämnade bidrag -1,000,000 -1,349,998
Övriga externa kostnader -5,390,594 -7,358,052
Personalkostnader 3 -4,931,028 -5,678,624
Summa kostnader -11,321,622 -14,386,674

Verksamhetens resultat 5,434,865 -677,999

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande poster -231 -3,221
-231 -3,221

Resultat efter finansiella poster 5,434,634 -681,220

Årets resultat enligt resultaträkningen 5,434,634 -681,220
3
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Svenska Budo och Kampsportförbundet
802005-2588

BALANSRÄKNING NOT 2020-12-31 2019-12-31
1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 4 0 0
0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 88,416 134,169
Övriga fordringar 63,552 51,596
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 478,082 179,852

630,050 365,617

Kassa och bank 10,705,405 4,674,815
10,705,405 4,674,815

Summa omsättningstillgångar 11,335,455 5,040,432
SUMMA TILLGÅNGAR 11,335,455 5,040,432

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Balanserat kapital 2,948,231 3,629,451
Årets resultat 5,434,635 -681,220

8,382,866 2,948,231

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1,270,455 415,710
Skatteskuld 122,409 0
Övriga kortfristiga skulder 179,123 217,549
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 1,380,602 1,458,942

2,952,589 2,092,201

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11,335,455 5,040,432
4
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Noter

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättas  i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt
plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. Avskrivning görs systematiskt över 
den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Hyresrätter/spelarrättigheter Kontraktstiden
Kontorsinventarier 5 år
Maskiner av olika slag 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsförbundet

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Bidrag 2020 2019

Stat genom Riksidrottsförbundet 13,909,246 10,061,000
Summa     13,909,246 10,061,000

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet  anställda 2020 2019
8 8
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Svenska Budo och Kampsportförbundet
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Not 4 Inventarier och verktyg
2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 24,889 24,889
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24,889 24,889
Ingående avskrivningar enligt plan -24,889 -24,889
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivning 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -24,889 -24,889
Bokfört värde 0 0

Not 5 Eget kapital
Balanserat Ändamåls Årets Totalt

kapital bestämt resultat eget kapital

Ingående balans 2,268,231 680,000 2,948,231
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 680,000 -680,000
Reservering av ändamålsbestämda medel -4,097,905 4,097,605
Årets resultat 5,434,634 5,434,634
Utgående balans -1,149,674 4,097,605 5,434,634 8,382,865

Specifikation till ändamålsbestämda medel: RF-medel Egna medel
Aikido, projektmedel 240,000
Jujutsu, projektmedel 15,000
Armsport, projektmedel 40,000
Forskningsprojekt, Kampsport och inkludering 350,000 150,000
Jämställdhetsprojekt 225,465
Demokratiidrott 387,500
Elitidrottsprogrammet 94,381
Vuxenidrott 260,000
Paraidrott 350,000
Barn- och ungdomsidrott 1,425,014
Kampsportsskolan 39,309
Landslagsstöd 521,236

Summa 3,947,905 150,000
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Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-02-

Micaela Karlström Christian Lund
(Auktoriserad revisor) (Lekmannarevisor)
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Revisionsberättelse 
Till förbundsstämman i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, org.nr 802005-2588 
 

Rapport om årsredovisningen  
   

Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet för räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar 
samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 
har utförts av en annan auktoriserad revisor som lämnat 
en revisionsberättelse daterad 2020-02-24 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

 

Styrelsens ansvar   
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:    

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.  

   

- skaffar jag mig en förståelse av den del av 
förbundets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.  

   

- utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.  

   

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten.  

   

- utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet org.nr 802005-2588 

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.  

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar 

Uttalanden  
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet för räkenskapsåret 2020. 

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Den auktoriserade revisorns ansvar respektive Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar  
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

   

   

Stockholm den 26 februari 2021 
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Proposition – Redovisning av medlemmar i IdrottOnline 
Stadgeändring 3 kap 3§ punkt 3.1 och 7 kap 4§ 4.1 punkt 4,5,6,7 
 
 
 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar 

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

 
 
 
 

Bakgrund 
 

Högre krav på redovisning av medlemmar 
Enligt beslut på ett Riksidrottsmöte baseras det statliga stödet till idrotten på 
specialidrottsförbundens storlek, medlemsantal och aktiviteter som finns registrerade i 
IdrottOnline. Det är respektive förbunds ansvar att korrekt medlemsstatistik är 
registrerad i IdrottOnline.   
 

Granskning av LOK-stöd 2019 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) har gjort en kontroll av samtliga 
förbundets medlemsföreningar som erhållit 50 000 kr eller mer i LOK-stöd (lokalt 
aktivitetsstöd) under 2019. Syftet med kontrollen var att få en bättre bild av hur 
förhållandet ser ut mellan det medlemsantal som föreningarna själva rapporterar till 
SB&K och den summa föreningen får i LOK-stöd. Bakgrunden till detta är att det sedan 
tidigare funnits indikationer på att föreningar inte alltid rapporterar sitt medlemsantal 
sanningsenligt. 
 
Sammanställning över de föreningar med flest antal medlemmar 2019 
Genom att titta på de tio föreningar som rapporterat högst antal medlemmar till SB&K 
så borde vi få en uppfattning om vad som kan antas vara en rimlig LOK-stödssumma. 
Vissa av föreningarna känner vi sedan tidigare till väl och vet att de har en stor 
barnverksamhet. 
  



 
 

Förening Medlemmar LOK-stöd vår LOK-stöd höst Summa 

Förening 1 915 74 207 kr 72 821 kr 147 028 kr 

Förening 2 778 67 564 kr 62 783 kr 130 347 kr 

Förening 3 683 50 743 kr 43 815 kr 94 558 kr 

Förening 4 522 31 594 kr 26 912 kr 58 506 kr 

Förening 5 476 62 769 kr 62 310 kr 125 079 kr 

Förening 6 443 43 673 kr 36 169 kr 79 842 kr 

Förening 7 428 137 035 kr 134 771 kr 271 806 kr 

Förening 8 389 48 685 kr 39 004 kr 87 689 kr 

Förening 9 335 86 114 kr 72 394 kr 158 508 kr 

Förening 10 300 70 273 kr 67 480 kr 137 753 kr 

 
 
Sammanställning av de föreningar som erhållit störst LOK-stöd 2019 
När vi sedan listar de tio föreningar som erhållit högst LOK-stöd borde vi få en lista som 
i stora drag överensstämmer med listan över de tio största föreningarna. Det gör den 
inte. Endast tre föreningar förekommer på båda listorna. Om vi tittar på föreningarnas 
medlemsantal ser vi att det är något som inte står rätt till. Exempelvis har en förening 
som erhållit drygt 600 000 kr i LOK-stöd rapporterat och betalat för endast 58 
medlemmar till SB&K samma år. Även andra föreningar som erhåller stora summor har 
redovisat orimligt låga siffror till SB&K. Det förefaller ytterst osannolikt att en förening 
kan få 10 000–20 000 kr per medlem och år i LOK-stöd. Vi ställs då inför två tänkbara 
scenarion: 
 

1. Föreningarna söker och erhåller för mycket pengar i LOK-stöd. 
2. Föreningarna rapporterar och betalar för ett för lågt antal medlemmar till 

SB&K. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förening Medlemmar LOK-stöd vår LOK-stöd höst Summa 

Förening 11 58 318 227 kr 305 898 kr 624 125 kr 

Förening 7 428 137 035 kr 134 771 kr 271 806 kr 

Förening 12 225 126 096 kr 119 690 kr 245 786 kr 

Förening 13 202 102 823 kr 100 618 kr 203 441 kr 

Förening 14 78 94 416 kr 93 380 kr 187 796 kr 

Förening 15 150 97 507 kr 89 617 kr 187 124 kr  

Förening 16 235 88 830 kr 81 375 kr 170 205 kr 

Förening 9 335 86 114 kr 72 394 kr 158 508 kr 

Förening 1 915 74 207 kr 72 821 kr 147 028 kr 

Förening 17 141 71 148 kr 70 273 kr 141 421 kr 



 
 

LOK-stödsgruppen 
För att bringa klarhet i hur det ligger till har frågor ställts till Riksidrottsförbundets LOK-
stödsgrupp. LOK-stödsgruppen gör årligen kontroller av 400 föreningar. Man 
undersöker då främst föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll och antal 
medlemmar i IdrottOnline. I deras genomlysning är det viktigt att klargöra om 
föreningen drivs som en förening utifrån sina stadgar; att medlemmarna betalar en 
medlemsavgift och inte bara träningsavgift, att det finns en styrelse, att föreningens 
verksamhet är åtskild från eventuella bolag och dylikt.  
 
Flera föreningar i listan ovan har de senaste åren blivit granskade utan allvarlig kritik. 
De vanligaste anmärkningarna på SB&K:s föreningar är just att föreningen inte till fullo 
drivs som en förening. LOK-stödsgruppens förklaring till de höga beloppen är att 
föreningarna har betydligt fler medlemmar inlagda i IdrottOnline än vad de redovisar till 
SB&K. Enligt LOK-stödsgruppen har t ex den förening som till SB&K rapporterat 58 
medlemmar och erhållit 600 000kr enligt IdrottOnlines register 1300 medlemmar. Detta 
skulle då kunna förklara de höga bidragsbeloppen. Men det kan finnas flera 
anledningar till att medlemsantalet i IdrottOnline är högre än vad föreningarna själva 
rapporterar till SB&K. 
 

1. Föreningen har helt enkelt fler medlemmar än de väljer att redovisa till SB&K. 
2. De system/program som föreningen använder sig av för medlemsadministration 

är dåliga på att kommunicera med IdrottOnline. Många externa program kan 
lägga till medlemmar men inte ta bort. Därmed kommer medlemsantalet 
kontinuerligt att växa i IdrottOnline så vida föreningarna själva inte är inne och 
rensar. Detta är föreningarna oftast inte medvetna om. 

3. Det går inte utesluta att föreningar medvetet har många medlemmar inlagda i 
IdrottOnline för att kunna söka stora belopp i LOK-stöd. Det finns kända 
exempel där föreningar t ex försökt få tag på klasslistor från skolor i sitt 
närområde för att kunna utöka sitt medlemsregister med bidragsberättigade 
barn. 

 

Sammanfattning 
Av de totalt 66 föreningar som tagits ut till denna granskning så hade drygt hälften 
differenser mellan rapporterat medlemsantal och erhållet LOK-stöd som reste 
frågetecken om dess rimlighet. Det förefaller vara svårt för LOK-stödsgruppen att 
bevisa huruvida föreningar medvetet fuskar med sin LOK-stöds rapportering. Vad som 
dock är uppenbart är att påtagligt många föreningar har satt i system att redovisa för få 
medlemmar till SB&K för att därigenom betala en lägre medlemsavgift till 
underförbunden. Med andra rutiner skulle detta lätt kunna förhindras och det på ett sätt 
som potentiellt skulle kunna lätta den administrativa arbetsbördan på förbundets kansli. 
 
Förslagsvis skulle detta kunna göras genom att i stadgarna ålägga föreningarna att 
minst två gånger per år uppdatera sitt medlemsregister i IdrottOnline så att det 
stämmer överens med verkligheten. Flera andra förbund har det redan så (bland annat 
judo och segling). 
  



 
 

 
Det är viktigt att understryka att SB&K har ett ansvar gentemot Riksidrottsförbundet att 
se till att medlemsstatistiken registrerad i IdrottOnline är korrekt. Den extra arbetsbörda 
som faller på föreningarna för att hålla sina medlemsregister uppdaterade i IdrottOnline 
bör betraktas som relativt ringa. De föreningar som använder IdrottOnline som 
medlemssystem behöver bara se till att kontinuerligt rensa ut gamla medlemmar. 
Övriga föreningar som använder något av alla de system/program som kommunicerar 
med IdrottOnline behöver bara två gånger per år se till att först rensa hela sitt register i 
IdrottOnline och sedan göra en ny import från sitt befintliga system.  
  



 
 

 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

     
3 kap  Förbundsstämman 3 kap  Förbundsstämman 

3 § Rösträtt 3 § Rösträtt 
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma 

ska förening till Förbundet respektive 
UF senast den 31 januari innevarande 
verksamhetsår erlägga av 
förbundsstämma respektive UF-
stämma fastställda avgifter samt till 
Förbundet och RF insända begärda 
årsrapporter. Detta gäller även tidigare 
års eventuella obetalda avgifter. 

3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma 
ska förening: 
- Till Förbundet respektive UF senast 
den 31 januari innevarande 
verksamhetsår erlägga av 
förbundsstämma respektive UF-
stämma fastställda avgifter. Detta 
gäller även tidigare års eventuella 
obetalda avgifter. 
  
- Till Förbundet och RF insända 
begärda årsrapporter för 
innevarande verksamhetsår enligt 7 
Kap, § 4, punkt 2 och 3. 

 (…)   (…) 

     

        

     
7 kap Föreningar 7 kap Föreningar 

4 § Åtaganden 4 § Åtaganden 

4.1 Föreningen ska: 4.1 Föreningen ska: 

 

1. Följa RF:s, Förbundets och UF:s 
stadgar, tävlingsregler och övriga 
bestämmelser och reglementen. 

  1. Följa RF:s, Förbundets och UF:s 
stadgar, tävlingsregler och övriga 
bestämmelser och reglementen. 

 

2. Till Förbundet och distrikt senast 
den 31 januari erlägga av Förbundets 
stämma, UF-stämman och 
distriktsstämman fastställda avgifter för 
innevarande verksamhetsår. 

  2. Till Förbundet och distrikt senast 
den 31 januari erlägga av Förbundets 
stämma, UF-stämman och 
distriktsstämman fastställda avgifter för 
innevarande verksamhetsår. 

 

3. Till Förbundet och RF senast den 31 
januari rapportera antal medlemmar i 
föreningen på anvisat sätt. 

  3. Till Förbundet och RF senast den 31 
januari rapportera antal medlemmar i 
föreningen på anvisat sätt. 



 
 

 

4. På begäran lämna sina räkenskaper 
och övriga handlingar till Förbundet, 
UF eller distrikt för granskning. 
Granskning som sker efter att 
årsstämma fastställt sådan räkenskap 
eller handling som avses, får endast 
ske av Förbundet på begäran av 
medlem i berörd förening, av UF eller 
av SDF, samt om Förbundet finner att 
det föreligger särskilda skäl till 
granskningen. 

  4. Föra medlemsförteckning och 
minst en gång per halvår uppdatera 
den i RF:s IT-system IdrottOnline.  
- senast den 31 januari under första 
halvåret  
- senast den 25 augusti under andra 
halvåret  

 
5. Föra kassabok, protokollsbok och 
medlemsförteckning. Hålla årsstämma 
och på denna, efter verkställd revision, 
ta ställning till frågan om ansvarsfrihet 
för styrelsen. 

  5. Via de medlemsrapporter som 
SB&K skickar ut, senast 31 januari 
rapportera medlemsantal och 
betala fastställd medlemsavgift.   

 
(…)   6. På begäran lämna sina räkenskaper 

och övriga handlingar till Förbundet, 
UF eller distrikt för granskning. 
Granskning som sker efter att 
årsstämma fastställt sådan räkenskap 
eller handling som avses, får endast 
ske av Förbundet på begäran av 
medlem i berörd förening, av UF eller 
av SDF, samt om Förbundet finner att 
det föreligger särskilda skäl till 
granskningen. 

  
  7. Föra kassabok, protokollsbok och 

medlemsförteckning. Hålla årsstämma 
och på denna, efter verkställd revision, 
ta ställning till frågan om ansvarsfrihet 
för styrelsen. 

  
  Om årsrapporter och fastställda 

avgifter inte inkommit i rätt tid, 
enligt ovan, äger SB&K rätt att 
utkräva en kontrollavgift på 2000 
kronor efter särskilt beslut av 
Förbundsstyrelsen för SB&K.   

 

 
  (…) 

        

 



   
 

Verksamhetsplan 2021 

 

Idrott  

SB&K:s erbjuder budo och kampsport tillsammans genom hela livet för att utveckla fysisk, 

psykisk, social, kulturell och kreativ kompetens. Förbundets 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 och marknadsföring.  

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

 

Utbildning  

Utbildningsfrågorna är av stor betydelse för våra föreningars och 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. Höja kompetensen i föreningskunskap.  

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

4. Initiera samarbete med Parasportförbundet  



   
 

 

Särskilda satsningar med redan beviljats stöd  

Kampsportsskolan  

50/50. På riktigt. (Projekt jämställdhet).  

Demokratidrott  

Kampsport och inkludering (forskningsprojekt).  

 

Planerade aktiviteter  

Förbundsstämmor  

Förbundskonferens  

UF-dialoger  

Projektstöd IF  

Elitidrottsprogrammet  

 

Projekt som ska genomföras under året  

Lansera digitalt tävlingskort 



 
 

Till Förbundsstämman 2021 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2021-03-11 
 
Förslagen på medlemsavgift utgår initialt från uppgift från respektive underförbund inför deras 
respektive årsmöte. Om underförbunds årsmöte beslutar om annan medlemsavgift ska 
beslutad avgift gälla som förslag vid SB&K:s stämma. 
 

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2022) 
 
 

Underförbund Förslag Förändring 

Aikidoförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Allstyleförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Armsportförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

BJJ-förbundet 60 kr Oförändrad avgift 

Bujinkanförbundet 100 kr Oförändrad avgift 

Capoeiraförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Fullkontaktskarateorganisationen 50 kr Oförändrad avgift 

HEMA-förbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Jujutsufederationen 60 kr Oförändrad avgift 

Kampkonstförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Kendoförbundet 150 kr Oförändrad avgift 

Kickboxningsförbundet 100 kr Oförändrad avgift 

Kung fu & Wushuförbundet 69 kr Oförändrad avgift 

MMA-förbundet 100 kr Oförändrad avgift 

Muaythaiförbundet 75 kr Oförändrad avgift 

Shorinji Kempoförbundet 81 kr Oförändrad avgift 

SW-förbundet 50 kr Oförändrad avgift 

Taidoförbundet 121 kr Oförändrad avgift 

 



Intäkter Kostnader

Anslag Kostnader
Styrelse 200 000

Organisationsstöd 4 480 000 Årsmöte 250 000
Kansli 3 305 000

Verksamhetsstöd barn & ungdom 4 760 000 Ekonomihantering 400 000
Försäkringspremier 1 225 000

Verksamhetsstöd Paraidrott 350 000 Försäljning 100 000
Diverse 300 000

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 260 000 Med. kommitten/disciplinnämnden 25 000
Distriktsamordning 25 000

Landslagsstöd 890 000 Antidoping 25 000
Risk & Kris 50 000

Landslagsstöd X 600 000 Kampsportsgalan 0 5 905 000

kostnader minus intäkter 4 480 000
Projektstöd till IF (tidigare Idrottslyftet) 2 100 000

Landslagsstöd:

Int. Stimulansbidrag till UF 125 000 Etablera elitsatsning 300 000

Verksamhetsstöd 300 000

Projektstöd Demokratidrott 400 000 Landslagsstöd till UF 890 000
Ändamålsbestämt Elitidrottsprogrammet 94 381

Projektstöd Jämställdhet 750 000 Ändamålsbestämt landslagsstöd 521 236

Projektstöd etablering forskning 0 Svenska spel stöd:
Prispallen 0

Projektstöd etablering till UF 180 000 Projekt Tillsammans för fler 320 000 320 000

Prispallen Svenska Spel 0 Projekt

Projekt Forskning 500 000 Ändamålsbestämda

Framåt för fler Svenska Spel 320 000 Projekt Wareware Aikido 360 000 Inkl.ändamålsb

Projekt Demokratidrott 787 500 Inkl.ändamålsb

Ändamålsbestämda medel från 2020* 4 097 905 Projektstöd till IF 2 100 000
Projekt Kampsportsskolan 39 309 Ändamålsbestämda

Projekt jämställdhet 975 465 Inkl.ändamålsb

15 215 000 Internat. representation Aikido 50 000 Inkl.ändamålsb

Demokratiskt EAF Aikido 50 000 Inkl.ändamålsb

Internationella positioner Aikido 50 000 Inkl.ändamålsb

Int. jämställdhetsarbete Jujutsu 50 000 Inkl.ändamålsb

Armsport 40 000 Ändamålsbestämt

Avgifter varav ändamålsbestämda medel 1 447 274 3 555 000
Årsavgifter** 2 942 642
Försäkringsintäkter 1 225 000 Verksamhetsstöd barn och ungdom:

Information 350 000
4 167 642 Löner och administration 3 010 000

Övrigt Telefon/förbrukning 200 000
Utbildning 400 000

Försäljning 200 000 Konferenser 150 000
Utbildningar 200 000 Utveckling 700 000
Intäkter Kampsportsgalan 0 Marknadsföring 150 000 4 960 000

400 000 Ändamålsbestämda medel B&U 1 425 014 1 425 014

Verksamhetsstöd paraidrott:

Paraidrott 700 000 Inkl.ändamålsb

SUMMA INTÄKTER : 19 782 642 350 000
Verksamhetsstöd vuxenidrott:

IB  : 8 382 866 Vuxenidrott 520 000 Inkl.ändamålsb

20 937 905 260 000

Landslagsstöd till UF 500 000
Föreningsstöd pga corona 500 000

Totalt extra stöd 1 000 000

Inklusive Årsavgifter till UF** (balanseras intäker vs kostnader) SUMMA KOSTNADER: 24 880 547

BUDGETERAT RESULTAT: -5 097 905

SB&Ks ekonomikonsult rekommenderar UB på 2 500 TSEK per den 2021-12-31 UB  : 3 284 961

Fastställs på Förbundsstämman 2021

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Budget 2021

* Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel från 2020, 4 097 905 SEK



**Årsavgifter till UF per idrott *Ändamålsbestämda medel
Aikido 222 780 Projekt Forskning 500 000
Allstyle 43 371 Projekt Wareware Aikido 180 000
Armsport 40 922 Projekt Demokratidrott 387 500
BJJ 371 820 Projekt Kampsportsskolan 39 309
Bujinkan 59 300 Projekt jämställdhet 225 465
Capoeira 56 643 Internat. representation Aikido 20 000
Defendo 4 661 Demokratiskt EAF Aikido 20 000
FMA 7 900 Internationella positioner Aikido 20 000
Glima 316 Int. jämställdhetsarbete Jujutsu 15 000
HEMA 39 184 Demokratiskt säkerställda stadgar armsport 40 000
Iaido 34 200 Elitidrottsprogrammet 94 381
Jodo 8 250 Vuxenidrott 260 000
Jujutsu 390 960 Paraidrott 350 000
Kempo 25 438 Barn & Ungdom enl. utvecklingsplan 1 425 014
Kendo 44 700 Landlagsstöd Kempo 9 790
Kickboxning 228 000 Landlagsstöd MMA 48 025
Krav Maga 24 885 Landlagsstöd Wushu 32 591
Kyokushin 157 280 Landslagsstöd Kickboxning 35 443
Kyudo 15 150 Landlagsstöd Muay Thai 278 890
MMA 204 500 Landslagsstöd Jujutsu 66 657
Muay Thai 670 350 Landslagsstöd Armsport 49 840
Naginata 3 900 4 097 905
Shorinji Kempo 19 440
Submission Wrestling 102 200
Systema 6 952
Taido 55 902
Wushu 103 638

2 942 642

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Förtydligande Budget 2021



 
 

Till Förbundsstämman 2021 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2021-03-12 
 

Valberedningens förslag 
 
 
Förbundsstyrelse 
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, sex övriga ledamöter och två 
suppleanter. Övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Suppleanter ska 
vara lika fördelat mellan könen. 
  
» Inget förslag tillgängligt vid publicering 
 
 
 
 
Revisorer 
Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor 
 
» Inget förslag tillgängligt vid publicering 
 
Revisorssuppleanter 
Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor 
 
» Inget förslag tillgängligt vid publicering 
 
 
 
 
Disciplinnämnd 
Val av ordförande i disciplinnämnden samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
 
» Inget förslag tillgängligt vid publicering 
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