Välkommen till Svenska Budo & Kampsportsförbundet!
Organisering
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) är ett specialidrottsförbund som är medlem i
Riksidrottsförbundet (RF). SB&K är uppdelat i 18 olika underförbund (UF) och 7
specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Vilket eller vilka underförbund och distrikt er förening tillhör beror
på vilka idrotter föreningen bedriver samt vilken hemort ni har. På vår webbplats hittar du en lista över
förbundets samtliga underförbund samt specialidrottsdistriktsförbund. För att få en mer överskådlig
bild av SB&K finns också en organisationskarta över förbundet. Den kan du även använda för att
skapa en egen organisationskarta över er förening.

budokampsport.se
På vår webbplats hittar du matnyttig och praktisk information samt tips för idrottsföreningar som är
medlemmar inom SB&K. Till exempel ska en förening genomföra ett årsmöte varje år och för att
underlätta styrelsens arbete inför det har vi tagit fram både en lathund med saker att tänka på inför
årsmötet och en guide för hur mötet ska genomförs. På webbplatsen hittar du också exempelvis
instruktioner för hur ni gör om föreningen ska byta namn, eller om ni som förening vill avsluta ert
medlemskap hos oss på Svenska Budo & Kampsportsförbundet. På webbplatsen hittar du även
mallar och stödmaterial som ni kan använda för exempelvis föreningsutveckling.

Medlemsavgifter
En annan viktig sak att komma ihåg är när medlemsavgifterna till SB&K, UF och SDF ska betalas. Det
är viktigt för att ni som förening ska ha rösträtt på förbundens årsmöten samt för att medlemskapet
annars per automatik avslutas. På vår webbplats hittar du en lista över medlemsavgifterna inom
förbundet. För att undvika att glömma bort att betala avgifterna i rätt tid föreslår vi att ni använder er
av ett årshjul. Använd gärna årshjulet för att fylla i andra saker som ska ske under året i er förening,
kanske är det tävlingar, möten eller utbildningar. Här hittar du ett exempel på ett årshjul.

Utbildningar
Vi i Svenska Budo & Kampsportsförbundet erbjuder flera olika utbildningar för våra medlemmar. På
vår webbplats hittar du en lista över vilka utbildningar som finns, när de anordnas och hur ni gör för att
anmäla er. Även Riksidrottsförbundets utbildningsorganisation SISU Idrottsutbildarna (SISU) erbjuder
utbildning och stöd för föreningar. Både RF och SISU har regionala verksamheter. Kontakta RF och
SISU i det distrikt din förening tillhör för att få information om vilka utbildningar de erbjuder. Är du
osäker på vilket distrikt din förening tillhör? Här hittar du en lista över samtliga RF- och SISU-distrikt.

Ekonomiskt stöd
Som förening inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet har ni även möjlighet att söka olika
ekonomiska bidrag. På vår webbplats hittar du en lista och beskrivning av aktuella ekonomiska stöd
och projektstöd som går att söka.

Försäkring
Alla medlemmar inom en förening som har medlemskap hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet
är olycksfallsförsäkrade när de utför föreningens aktiviteter. På vår webbplats hittar du mer
information om försäkringen.

FAQ
Undrar du över något? Kanske hittar du svaret i vår lista med svar på vanligen återkommande frågor,
vår FAQ.

Kontakta förbundet
Du är också välkommen att kontakta oss på Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli. Här hittar
du kontaktuppgifter till personalen på kansliet.
Återigen, varmt välkommen som medlemsförening till Svenska Budo & Kampsportsförbundet!

