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Kallelse till Förbundsstämmor 2022 
 
Härmed kallas Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar till 
förbundsstämmor enligt schema på nästföljande sidor.  
 
Kallelsen innehåller datum, klockslag och anmälningslänkar till SB&K:s 
förbundsstämma samt till 14 av underförbundens årsmöten. Dessa 15 stämmor 
kommer att hållas digitalt via plattformen Easymeet Online. 
 
Fyra underförbund har valt att hålla sina årsmöten i egen regi. De ansvarar själva för 
kallelser och övrig formalia. 
 
Fullmaktsgranskning  
Sker digitalt med start den 23 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 (senast tre dagar innan aktuell stämma) 
 
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 2022 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/svenskabudokampsportfrbundet/mbeau1lpg6
http://www.budokampsport.se/
https://www.budokampsport.se/forbund/
https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/
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KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 2022 
 

 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Tid: Lördag den 26 mars 2022 klockan 10:00. 

Plats: Digitalt via Easymeet Online. 

Fullmaktsgranskning: 23 februari till och med 19 mars. 

» Registrering av ombud  
 

 

  

https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/svffsnbsfr
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KALLELSE TILL UNDERFÖRBUNDSSTÄMMOR 2022 
 

Plats: Digitalt via Easymeet Online. 

Registrering av ombud för fullmaktsgranskning: öppnar 23 februari.  

 

 
Svenska Aikidoförbundet  Lördag 12 mars  klockan 10:00 

» Registrering av ombud (senast 5 mars) 

 

Svenska Allstyleförbundet  Torsdag 10 mars  klockan 18:00 

» Registrering av ombud (senast 3 mars) 

 

Svenska BJJ-förbundet  Fredag 11 mars  klockan 18:00  

» Registrering av ombud (senast 4 mars) 

 

Svenska Bujinkanförbundet  Tisdag 15 mars  klockan 20:00 

» Registrering av ombud (senast 8 mars) 

 

Svenska Capoeiraförbundet  Onsdag 9 mars  klockan 18:00  

» Registrering av ombud (senast 2 mars) 

 

Svenska Fullkontaktskarateorganisationen Tisdag 15 mars  klockan 18:00  

» Registrering av ombud (senast 8 mars) 

 

Svenska Jujutsufederationen  Söndag 13 mars  klockan 10:00  

» Registrering av ombud (senast 6 mars) 

 

Svenska Kampidrottsförbundet  Torsdag 17 mars  klockan 18:00  

» Registrering av ombud (senast 10 mars) 

 

Svenska Kendoförbundet  Torsdag 10 mars  klockan 20:00  

» Registrering av ombud (senast 3 mars) 

 

Svenska Kung fu & Wushuförbundet  Onsdag 16 mars  klockan 18:00  

» Registrering av ombud (senast 9 mars) 

 

Svenska MMA-förbundet  Lördag 12 mars  klockan 15:00  

» Registrering av ombud (senast 5 mars) 

https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/vlztw7juoe
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/cg6vnpsq7z
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/hhjqvbngda
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/jfqvekk75k
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/2axlaupxsp
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/xjdrbvue4u
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/wbkqdqzayg
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/pgarpj0oe8
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/rvmdtoosdp
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/55rhqk8vul
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/dwez01zwig
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Svenska Muaythaiförbundet  Måndag 14 mars  klockan 18:00  

» Registrering av ombud (senast 7 mars) 

 

Svenska Submission Wrestlingförbundet  Söndag 13 mars  klockan 15:00  

» Registrering av ombud (senast 6 mars) 

 

Svenska Taidoförbundet  Onsdag 16 mars  klockan 20:00  

» Registrering av ombud (senast 9 mars) 

 

 

 

 

Följande underförbund genomför sina årsmöten i egen regi.  

 

» Svenska Armsportförbundet 

» Svenska HEMA-förbundet 

» Svenska Kickboxningsförbundet 

» Svenska Shorinji Kempoförbundet 

 

 

För mer information 

Besök budokampsport.se › Förbund › Årsmöten 

 

https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/58alwoo0je
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/utf42gpqnl
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/infzf5ryxe
https://www.budokampsport.se/
https://www.budokampsport.se/forbund
https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/


Till Förbundsstämman 2022
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Stockholm 2022-03-11

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 2021 1

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 2021 2

10. Revisorernas berättelse 3

11. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsens föreslår förbundsstämman

» Proposition 2021:1  - Stadgeändring: LOK-stöd 4

» Proposition 2021:2  - Stadgeändring: Etiska normer 5

» Proposition 2021:3  - Stadgeändring: Barn och ungdomsidrott 6

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 7

17. Fastställande av årsavgift till Förbundet och underförbund för nästkommande 
verksamhetsår

8

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 9

21. Val av ordförande i Förbundet för en tid av 1 år 10

22. Val av sex ledamöter i förbundstyrelsen för en tid av 1 år 10

23. Val av två suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år 10

24. Val av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor 10

25. Val av två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor 10

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

10

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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Förbundsstämman
 
Lördag den 27 mars genomfördes förbundsstämman, för andra året i rad, digitalt via 
Easymeet Online. Totalt var 64 föreningar med sammanlagt 95 röster representerade 
i röstlängden. Till mötesordförande valdes Leif Sunje och Helga Une utsågs att föra 
protokoll. 
 
Propositioner
Proposition 2020:1 angående stadgeändring

Propositionen föredrogs av förbundsordförande Fredrik Gundmark. Propositionen 
innebar stadgeförändringar gällande 3 kap 3§ 3.1 och 7 kap 4§ 4.1 punkt 4, 5, 6, 7. 
Utöver redaktionella ändringar avsåg propositionen införande av krav på föreningars 
redovisning av medlemmar i IdrottOnline.
 
7 kap 4§ 4.1 punkt 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

 
7 kap 4§ 4.1 punkt 7

Om årsrapporter och fastställda avgifter inte inkommit i rätt tid, enligt ovan, äger 
SB&K rätt att utkräva en kontrollavgift på 2 000 kronor efter särskilt beslut av 
Förbundsstyrelsen för SB&K.
 
Under diskussionen som följde behandlades i huvudsak – sanktionsåtgärder, 
uppföljning, funktionalitet i IdrottOnline samt hur många medlemsföreningar som inte 
registrerar sina medlemmar och betalar sina avgifter i tid. Totalt inkom sju yrkanden.
 
Yrkande #1, Nya formuleringar

Fenix Budo och Kampsportsförening, genom sitt ombud Mike Wall, yrkade på 
nya formuleringar för propositionens nya punkt 4 under 7 kap 4§ 4.1, samt för 
propositionens nya stycke under punkt 7 under 7 kap 4§ 4.1: 

”Föra medlemsförteckning och minst en gång om året uppdatera den i RF:s  
IT-system IdrottOnline.”
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”Om årsrapporter och fastställda avgifter inte inkommit i tid äger SB&K i samråd 
med RF rätt att minska LOK-stödet i enlighet med RF:s policy. En förening kan 
bli av med 25, 50, 75% av sitt LOK-stöd alternativt fråntas det helt vid utebliven 
betalning och redovisning.”

 
Yrkande #2, Avslag på del av propositionen, ändringen av 7 kap § 4

Fighter Centre IF, genom sitt ombud Lena Olsson, yrkade avslag för propositionens 
skrivning till ny punkt 4 under 7 kap 4§ 4.1 som omskriver att redovisning skall göras 
två gånger per år. 
 
Yrkande #3 och #4, Bifall

Yamasaki Academy Ingared IF, genom sitt ombud Monika Stylin, och Göteborgs  
Ju-jutsuklubb, genom sitt ombud Dario Lopez-Kästen, yrkade bifall för propositionen. 
 
Yrkande#5, Avslag

IF Skövde karate Kai, genom sitt ombud Virpi Alajarva, yrkade avslag på hela 
propositionen med motiveringen att det är bättre att förbundsstyrelsen arbetar aktivt 
med de klubbar som inte sköter sig.
 
Yrkade #6 och #7, Yrkar bifall till Mike Walls förslag

Malmö Budoklubb, genom sitt ombud Per-Ola Olsson, och Ikigai Aikidoklubb, genom 
sitt ombud Magnus Burman, yrkade bifall för yrkande #1.
 
Stämman ställde sig bakom beslutsgången att först ställa bifall av propositionen mot 
avslag. I händelse av avslag skulle yrkande #1 ställas mot yrkande #2 och därefter 
det vinnande yrkandet ställas mot avslag.
 
Omröstning bifall mot avslag

8  Bifall av propositionen såsom framlagd av förbundsstyrelsen
46 Avslag av propositionen såsom framlagd av förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade därmed att avslå propositionen såsom den framlagts av 
förbundsstyrelsen.
 
Omröstning yrkande #1 mot yrkande #2

41  Yrkande #1, Nya formuleringar
5 Yrkande #2, Avslag på del av propositionen, ändringen av 7 kap § 4
5  Avstår

Stämman beslutade därmed att ställa sig bakom yrkande #1 av de två förslagen med 
ändrade lydelser.
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Omröstning yrkande #1 mot avslag

43  Yrkande #1, Nya formuleringar
10 Avslag
3  Avstår

Förslaget på nya formuleringar fick 77 procent av de angivna rösterna och 2/3 
majoritet för stadgeändring uppnåddes. Stämman beslutade därmed att bifalla 
propositionen med nya formuleringar enligt yrkande #1:

[Förening ska] Föra medlemsförteckning och minst en gång om året uppdatera den i 
RF:s IT-system IdrottOnline.

Om årsrapporter och fastställda avgifter inte inkommit i tid äger Förbundet i samråd 
med RF rätt att minska LOK-stödet i enlighet med RF:s policy. En förening kan bli av 
med 25, 50, 75% av sitt LOK-stöd alternativt fråntas det helt vid utebliven betalning 
och redovisning.

Beslutade stadgeändringar skickades i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar 
för granskning. RF:s juridiska avdelning återkopplade med följande skrivelse gällande 
det andra stycket ovan (SB&K benämns som specialidrottsförbund, SF):

Enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till Idrottsverksamhet har regeringen 
överlämnat uppgiften till RF att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till 
idrottsverksamhet. Med stöd av förordningen samt föreskrifter fastställda av 
[Riksidrottsstyrelsen] beslutar RF om fördelning av bl.a. LOK-stödet. SF har inte av RF 
delegerats uppgiften att fördela och besluta om LOK-stöd. Det finns därmed varken 
stöd i förordningen, LOK-stödsföreskrifterna eller RF:s stadgar för att införa en sådan 
skrivning som [SB&K] nu har beslutat om.

Stämmobeslutets del om sanktionsåtgärder får därmed ingen praktisk inverkan 
gällande SB&K:s möjlighet att påverka storleken på föreningars LOK-stöd. Det 
åligger i stället nästa förbundsstämma att rösta om en ny lydelse och nya ändringar i 
stadgarna.
 
Motioner
Inga motioner inkom till årets förbundsstämma.
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Val av förbundsstyrelse
Ordförande

Valberedningen föreslog omval av Fredrik Gundmark som ordförande i förbundet. 
Stämman beslutade att till ordförande i förbundet välja Fredrik Gundmark.
 
Ledamöter

Valberedningen föreslog följande sex ledamöter: Elin Bladh (omval), Marina Regnér 
(omval), Kirsi Höglund (omval), Musse Hasselvall (omval), Patrik Asplund (omval), 
Frej Levin (nyval). Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall 
yrkade bifall för valberedningens förslag i sin helhet. Stämman beslutade att till 
ledamöter i förbundsstyrelsen välja:

Elin Bladh
Marina Regnér
Musse Hasselvall
Patrik Asplund
Kirsi Höglund
Frej Levin

 
Suppleanter (ersättare)

Valberedningen föreslog omval av Ulf Hjerppe och Sara Abouzeedan. Stämman 
beslutade att till suppleanter välja Ulf Hjerppe och Sara Abouzeedan.
 
Revisorer

Ordinarie 

Valberedningen föreslog omval för både Micaela Karlström (auktoriserad) samt 
Christian Lund till revisorer för förbundet. Fenix Budo och Kampsportsförening 
genom sitt ombud Mike Wall yrkade bifall för valberedningens förslag. I enlighet med 
valberedningens förslag valdes Micaela Karlström (auktoriserad) och Christian Lund 
till revisorer för förbundet.
 
Suppleanter (ersättare)

Valberedningen föreslog omval för både Anna Wretholm (auktoriserad) samt Sabrina 
Sedin Roskvist till revisorssuppleanter för förbundet. Malmö Budoklubb, genom 
sitt ombud Per-Ola Olsson, yrkade bifall för valberedningen förslag. I enlighet med 
valberedningens förslag valdes Anna Wretholm (auktoriserad) och Sabrina Sedin 
Roskvist till revisorssuppleanter för förbundet.
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Disciplinnämnd

Valberedningen föreslog omval för 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 för valberedningens 
förslag. I enlighet med valberedningens förslag valdes Peter Dahlqvist till ordförande i 
disciplinnämnden, samt Daniel Svensson och Sara Axelsson till övriga ledamöter.
 
Valberedning

Fenix Budo och Kampsportsförening, genom sitt ombud Mike Wall, föreslog omval av 
sittande valberedning. Valberedningen ställde sig till förfogande men med önskemål 
om ett skifte för ordförandeposten. Stämman valde därefter Anders Pettersson till 
ordförande i valberedningen och till övriga ledamöter valdes Jöran Fagerlund samt 
Irene Brändström.

Kommittéer
Till Parakommittén utsågs:  

Ordförande, Mike Wall 
Övriga ledamöter: 
Urban Aldenklint 
Roger Berger 
Yvonne Berger 

 
Till medicinska kommittén utsågs: 

Ordförande, Dr Christian Engvall 
Övriga ledamöter: 
Dr Pontus Inerup, vice ordförande 
Dr Jonas Johard 
Dr Sofia Göthe 
Dr Lisa Villabona 

 
Till utbildningskommittén utsågs: 

Ordförande, Frej Levin  
Övriga ledamöter är: 
Altan Celik 
Gabriella Ringblom 
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Kansliet
Vid utgången av 2021 hade kansliet åtta heltidsanställda, varav en är vikarie och en 
deltidsanställd: 

Mona Lundkvist, generalsekreterare och chef för kansliet 
Jonathan Broberg, kommunikationsansvarig
Mats Lilja, vikarie för Annie Bondefält som varit föräldraledig, Mats var 
även ställföreträdande kommunikationsansvarig under 2021
Magnus Ledin, verksamhetsledare 
Sofia Arnbom, idrottskonsulent 
Pilo Stylin, idrottskonsulent 
Matilda Ritzén, förbundskoordinator 
Carl Halling, administratör. 
Sven Knutsson har varit anlitad ekonomikonsult. 

Vi har också haft tre anställda projektledare med extra stöd från RF: 

Sara Wiggberg, projektledare för vårt jämställdhetsprojekt
Astrid Hultin Svensk, projektledare för vårt projekt Demokratidrott 
Helena Plüss (fd Hugosson), projektledare för vårt elitidrottsprogram.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse       

Allmänt om verksamheten        

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.          

Förbundet har sitt säte i Stockholm.       
 
Medlemmar

Vid årets utgång har förbundet 791 medlemsföreningar i våra underförbund (idrotter)  
med totalt 47 016 medlemmar, förra året fanns det 790 föreningar och 53 948 med-
lemmar.         
         
Främjande av föreningens ändamål 

Jämställdhetsprojektet avslutades i projektform och ska nu implementeras i ordinarie 
verksamhet. Handlingplanen sträcker sig till 2025 och det har tagits fram arbetsma-
terial som våra föreningar kan använda som stöd i sitt arbete med jämställdhet. 

Vårt projekt Demokratidrott kom igång och kartläggningar och workshops har ge-
nomförts för att få medlemmar uppfattning om demokrati, makt och påverkansmöj-
ligheter. I syfte att tillgängliggöra och göra föreningardemokratin mer begriplig har 
det tagits fram informationstexter och stödmaterial som också översatts till klarspråk, 
engelska och arbabiska.         
 
         

* FMA – Filipino Martial Arts, MMA – Mix Martial Arts, BJJ – Brasilian Jiu Jitsu,  
HEMA – historical european martial arts. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret      

Då vi drabbades av Corona-pandemin drabbade det våra föreningar på olika sätt, vissa 
har haft det väldigt svårt, fokus har legat på att informera och stötta på det sätt vi kan. 

Förbundet blev tilldelade 7 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. 
Av dessa avsattes drygt 2 miljoner kronor till underförbunden, 544 000 kronor av-
sattes för utbildningsverksamhet och 4,4 miljoner kunde sökas av våra idrotts fören-
ingar genom återstartsstöd IF i IdrottOnline. Under året beviljades 114 föreningar 
Återstarts stöd IF för sammanlagt 4 277 382 kronor. 

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

Flerårsöversikt kkr      
   2021 2020 2019 2018
Bidrag   16 390 13 909 10 061 10 314
Nettoomsättning  1 718 1 770 2 197 2 222
Årets resultat  4 581 5 434 -681 -1 561
Eget kapital  12 963 8 382 2 948 3 629
Soliditet %   85 74 58 62    
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Resultaträkning
    NOT 2021 2020
    1   
Föreningens Intäkter     
 
Medlemsavgift    0 0
Gåvor     320 000 433 333
Bidrag    2 16 390 000 13 909 246
Nettoomsättning    1 718 331 1 770 553
Övriga föreningsintäkter   196 058 643 355
Summa intäkter    18 624 389 16 756 487

Kostnader      

Lämnade bidrag    -1 499 110 -1 000 000
Övriga externa kostnader   -6 723 969 -5 390 594
Personalkostnader   3 -5 818 920 -4 931 028
Summa kostnader    -14 041 999 -11 321 622
      
Verksamhetens resultat   4 582 390 5 434 865
      
Resultat	från	finansiella	investeringar    

Räntekostnader och liknande poster  -1 321 -231
     -1 321 -231

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 4	581	069	 5	434	634
      
      
Årets resultat enligt resultaträkningen  4 581 069 5 434 634
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Balansräkning  
    NOT 2021-12-31 2020-12-31
    1  
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier    4 0 0
     0 0

Summa anläggningstillgångar  0 0
       
Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar    55 699 88 416
Övriga fordringar    3 241 732 63 552
Förutbetalda kostnader och upplupna     
intäkter     611 023 478 082
     3 908 454 630 050

Kassa och bank    11 478 802 10 705 405
     11 478 802 10 705 405
       
Summa omsättningstillgångar  15 387 256 11 335 455
SUMMA TILLGÅNGAR   15 387 256 11 335 455
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    5
Balanserat kapital    8 382 866 2 948 231
Årets resultat    4 581 069 5 434 635
     12 963 935 8 382 866

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    486 075 1 270 455
Skatteskuld     134 458 122 409
Övriga kortfristiga skulder   674 092 179 123
Upplupna kostnader och      
 förutbetalda intäkter   128 696 1 380 602
     2 423 321 2 952 589
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 387 256 11 335 455
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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   2021 2020

Stat genom Riksidrottsförbundet  16 390 000 13 909 246
Summa          16 390 000 13 909 246

Not 3  Medelantalet anställda  2021 2020
     8 8
Medelantalet  anställda     
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Not 4  Inventarier och verktyg    

Ingående anskaffningsvärde   2021 2020
Försäljningar och utrangeringar  24 889 24 889

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

Not 5  Eget kapital    
   Balanserat Ändamåls Årets Totalt
          kapital bestämt resultat eget kapital

Ingående balans  -1 149 674 4 097 605  8 382 866
Utnyttjande av 
ändamålsbestämda 
medel   4 097 605 -4 097 605  
Reservering av 
ändamålsbestämda 
medel   -9 041 246 9 041 246  
Årets resultat    4 581 069 4 581 069
Utgående balans  -6 093 315 9 041 246 4 581 069 12 963 935
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Specifikation	till	ändamålsbestämda	medel:

RF-medel
Aikido, projektmedel     510 000
Jujutsu, projektmedel    50 000
Forskningsprojekt, Kampsport och inkludering   125 000
Jämställdhetsprojekt    103 527
Demokratidrott     334 343
Elitidrottsprogrammet    215 686
Vuxenidrott      520 000
Paraidrott      700 000
Barn- och ungdomsidrott    2 350 480
Kampsportsskolan     34 027
Tillsammans för fler     220 000
Landslagsstöd     572 124
Återstartsstöd, centralt    315 846
Återstartsstöd, underförbund    1 690 213
Återstartsstöd, Paraidrott    800 000
Återstartsstöd, elit     500 000
Summa      9 041 246

Stockholm  2022-03-10     
 
Fredrik Gundmark  Musse Hasselvall Frej Levin 
       
       
Kirsi Höglund  Marina Regnér Elin Bladh 
       
       
Patrik Asplund       
      
       
Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-03-10     
       
Micaela Karlström  Christian Lund    
(Auktoriserad revisor) (Lekmannarevisor)    
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Ekonomi
RF-bidrag 

Organisationsstöd      4 480 000:- 
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott   4 760 000:- 
Verksamhetsstöd Paraidrott        350 000:- 
Verksamhetsstöd Vuxenidrott       260 000:-  

Landslagsstöd 

Landslagsstöd         890 000:- 
Landslagsstöd X         600 000:- 

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:- 
Aikido internationell representation         30 000:- 
Jujutsu internationell representation         35 000:- 

Projektstöd IF

Som var kvar i IdrottOnline och föreningarna  
kunde söka      2 100 000:- 

Tillsammans för fler i rörelse       320 000:-

Återstartsstöd från Riksidrottsförbundet  2 600 000:- 

Som var kvar i IdrottOnline och föreningarna 
kunde söka      4 400 000:- 

För paraidrott, de kom i december och det 
ska beslutas om hur de ska användas     800 000:- 

För elitidrott, de kom i december och det 
ska beslutas om hur de ska användas     500 000:- 



146SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

Kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet

Aikido            27 144:-
Allstyle            12 876:-
Armsport              7 482:-
BJJ           106 836:-
Bujinkan              3 016:-
FMA                   754:-
Hema               8 990:-
Iaido                  348:-
Jodo                   464:-
Ju Jutsu            49 010:-
Kempo              2 610:-
Kickboxning            51 562:-
Krav Maga            13 456:-
KungFu/Wushu            56 951:-
Kyokushin            24 302:-
MMA             58 610:-
Muaythai            70 064:-
Naginata                  464:-
SB&K             77 435:-
Shorinji Kempo              1 972:-
SW             32 654:-
Summa          607 000:-

Projektstöd IF

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

SB&K fördelade 2 600 000 kronor i projektstöd till förbundets föreningar. 
2 100 000 kronor kom från Riksidrottsförbundet och 500 000 kronor avsattes ifrån 
förbundets budget. Föreningarna skickade in 132 ansökningar för totalt 5 946 
011 kronor. Föreningarna kunde ansöka om medel utifrån fyra olika projektmallar: 
Utvecklingsprojekt, Kompetenshöja föreningen, MotoriQ – Kampsportsskolan och 
Bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar under coronarestriktionerna. Totalt 
tilldelades 102 projektansökningar projektstöd. Bidragsbesluten bereddes av en 
särskild grupp tillsatt av förbundsstyrelsen.

Kompensationsstöd

På grund av pandemin fick vi möjlighet att ansöka om kompensationsstöd via 
Riksidrottsförbundet. Syftet med stödet var att ge SF och IF förutsättningar att 
överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. SB&K  
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och våra underförbund sökte för sammanlagt 1 357 090 kronor och erhöll 630 000 
kronor av den summan gick 77 435 kronor till SB&K för förlorade licensintäkter och 
inställda utbildningar, resterande fördelades till de underförbund som dels tappat 
medlemmar, och de underförbund som sökt kompensationsstöd för utebliven 
verksamhet.  

Återstartsstöd

Förbundet blev tilldelade 7 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. 
Av dessa avsattes drygt 2 miljoner kronor till underförbunden, 544 000 kronor 
avsattes för utbildningsverksamhet och 4,4 miljoner kunde sökas av IF genom 
Återstartsstöd IF.

Syftet med Återstartsstöd IF var att stimulera en uppstart av föreningarnas 
verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet skulle bidra till 
att föreningarna gavs möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.
Insatserna som IF kunde söka för var att rekrytera aktiva och ledare, planera för 
framtiden, motivera tränare och ledare, motivera aktiva eller andra idéer i syfte att 
återstarta föreningens verksamhet.

Under året beviljades 114 föreningar Återstartsstöd IF för sammanlagt 4 277 382 
kronor.

Elitverksamhet
Idrottsspecifik elit- och landslagsverksamhet bedrivs inom SB&K:s underförbund (UF) 
där det är aktuellt. SB&K:s fokus är att stötta den idrottsövergripande utvecklingen.

Landslagsstöd

Riksidrottsförbundet (RF) fördelar Landslagsstöd till specialidrottsförbunden (SF) med 
syfte att skapa förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften. 
Det ekonomiska stödet består av två delar, Landslasstöd samt Landslagsstöd X och 
fördelas (likt RF:s övriga stöd) i tvåårscykler.

Landslagsstödet baseras på resultat, konkurrens och kostnader för det aktuella 
landslaget och beräknas av RF utifrån uppgifter som respektive landslag rapporterar. 
Inför Landslagsstöd 2020–2021 gjordes rapporteringen i början av 2019. Utfallet blev 
att sju av 16 inrapporterande landslag inom SB&K erhöll ekonomiskt stöd i varierande 
storlek till en totalsumma av 890 000 kronor för respektive år. Årets förbundsstämma 
beslutade att budgetera 500 000 kronor att fördela till de landslag som inte erhöll 
stöd direkt från RF.

Landslagsstöd X baseras på elitdialoger där SB&K bland annat presenterar sin 
centrala elitutvecklingsplan. Bedömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet 
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med representation från RF, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges 
Paralympiska Kommitté (SPK). Följande 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

SB&K tilldelades 600 000 kronor i Landslagsstöd X för 2021. Stödet är villkorat från 
RF så till vida att det ska användas till insatser för utveckling av organisation och 
ledning samt till prioriterade idrottare. SB&K samlar insatserna som genomförs med 
hjälp av Landslagsstöd X inom SB&K:s Elitidrottsprogram.
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Projekt
SB&K:s Elitidrottsprogram
Projektansvarig för Elitidrottsprogrammet är Helena Plüss (fd Hugosson).
Elitidrottsprogrammet är en idrottsövergripande satsning med fokus på 
landslagsverksamheten inom förbundets idrotter. Inom programmet erbjuds 
kompetens- och kvalitetshöjande insatser för fortsatt utveckling av individ och 
organisation. 

SB&K:s kriterier för uttagning till Elitidrottsprogrammet är:

– internationella framgångar
– utarbetad utvecklingsplan med påbörjat eller pågående arbete  
 med nämnda plan

Andra faktorer som också tas hänsyn till är:

– möjligheten att genom sitt arbete med utvecklingsplanen bidra till SB&K i stort
– kontinuerlig kommunikation med ansvarig för Elitidrottsprogrammet samt   
 deltagande på konferenser och övriga sammankomster

Då coronapandemin fortfarande var högst reell under starten på året hölls 
elitträffarna för de prioriterade idrottarna digitalt och fystester skickades in digitalt 
för bedömning av projektansvarig. På detta sätt upprätthölls den fysiska träningen 
och uppföljningen av den. Den idrottsspecifika kampsportsträningen kunde bara 
genomföras sporadiskt, eller inte alls. Gemenskapen i gruppen fungerade väl utifrån 
detta sätt att arbeta på. 

I samarbete med framför allt Svenska Fullkontaktskarateorganisationen genomfördes 
en pilotutbildning för elitjuniortränare. Utbildningen riktade sig till tränare för juniorer 
med tävlingsambitioner. Utbildningen lockade 18 deltagare från tre idrotter och 
genomfördes under året med goda vitsord. Utförligare utvärdering sker under början 
av nästa år.

I juni genomfördes för första gången på länge en fysisk träff på Bosön. Det var då 
klart för många idrotter med mästerskap planerade till hösten. Några av dessa 
genomfördes och av de som ingick i prioriterade idrottare tog fem av åtta medaljer  
på EM eller VM.

En elittränarkonferens erbjöds digitalt under två novemberkvällar. Med tanke 
på att anmälan var öppen för alla inom förbundet var uppslutningen lägre än 
väntat. Närvarande deltagare fick ta del av ett digert program innehållande 
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kompetensutveckling inom områden som antidoping, dubbla karriärer, mental 
träning, organisatoriska framgångsfaktorer och träningslära.

SB&K:s arbete med Landslagsstöd X under särskilda omständigheter så som 
coronapandemin berömdes av RF Elit. För vidare stöttning av en utveckling av 
arbetet inom Landslagsstöd X har kontakt med sportchefen på SOK upprättats under 
hösten.

Jämställdhetsprojektet ”50/50. På riktigt.”
I januari 2020 startade SB&K sin första stora satsning på jämställdhet. Projektet 
fortsatte 2021 och det genomfördes djupintervjuer och kartläggningar. Sara 
Wiggberg som var anställd projektledare arbetade sedan fram en handlingsplan som 
sträcker sig till 2025. Hon har också tagit fram arbetsmaterial som föreningar kan 
hämta på vår hemsida. Allt som verktyg att genomföra jämställdhetsarbete ute på 
föreningarna eller i underförbunden. 

I arbetsgruppen medverkar: 

Musse Hasselvall, Förbundsstyrelsen 
Jenny Lagerqvist, Aikidoförbundet 
Cecilia Ralfe-Stelander, Aikidoförbundet 
Simon Ogolla, Thaiboxning 
Mats Lilja, kansliet 
samt jämställdhetsstrateg Sara Wiggberg.

Demokratidrott
Bakgrund, syfte och mål

Utifrån bakgrunden att idrotten är demokratisk men att den demokratiska idrotten 
inte är tillgänglig för alla startades i mars 2021 projektet Demokratidrott. Projektet 
pågår till mars 2022 och finansieras genom projektstöd från Riksidrottsförbundet. 
Syftet med Demokratidrott är att via förenklande former upprätthålla den 
demokratiska föreningen samt tillgängliggöra föreningens demokratiska processer. 

Projektet genomförs utifrån de mål som finns för Demokratidrott, dessa mål är: 

• Att värna om föreningsdemokratins fundament. 
• Och samtidigt göra demokratin mer begriplig, och mer lättillgänglig.

Genomförande och resultat

Projektet leds av projektledaren Astrid Hultin Svensk som tillsammans med en ideell 
referensgrupp bestående av medlemmar inom förbundet samt personal från SB&K:s 
kansli arbetar för att föra projektets arbete framåt. Referensgruppen träffas digitalt 
cirka var sjätte vecka för avstämningar och diskussioner.
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Under den inledande delen av projektet genomfördes två olika kartläggningar. 
Dels ställdes frågor om föreningsdemokrati, engagemang och representation i 
samband med den årliga utvärderingen av SB&K:s och underförbundens årsmöten. 
Utvärderingen gick ut till 339 medlemmar varav 172 personer svarade.
Därtill gick ytterligare en enkät ut, skapad i tre olika versioner riktade till tre olika 
målgrupper: Idrottsföreningar, underförbund samt specialidrottsdistriktsförbund 
(SDF). Enkäten innehöll frågor om medlemmars upplevelser och uppfattningar om 
föreningsdemokrati och föreningskunskap kopplad till den egna verksamheten. 
Syftet med dessa enkäter var att nå fler av förbundets föreningsmedlemmar och 
inte endast de som deltog på SB&K:s eller underförbundens årsmöten. Enkäterna 
gick därför ut till de för SB&K angivna kontaktpersoner för förening, underförbund 
och SDF. Nyheter innehållandes länkar till enkäterna publicerades även på SB&K:s 
hemsida. Medan medlemsenkäten riktade sig till föreningens alla medlemmar riktade 
sig enkäterna för underförbunden och SDF till styrelser och valberedningar. Enkäten 
riktad till föreningsmedlemmar besvarades av 238 personer. Underförbundsenkäten 
besvarades av 38 personer och specialidrottsdistriktsförbundsenkäten besvarades  
av åtta personer. 

I syfte att få kvalitativa exempel på medlemmars upplevelser och uppfattningar 
om föreningsdemokrati och föreningskunskap genomfördes under hösten 2021 
djupintervjuer med styrelsemedlemmar på förenings-, underförbunds- samt SDF:s-
nivå. Urvalet för intervjuerna gjordes utifrån de intresseanmälningar som inkom 
i samband med enkäterna som beskrivits ovan. Totalt genomfördes tio stycken 
intervjuer. fyra stycken IF, tre UF, två SDF samt SB&K:s förbundsstyrelse intervjuades. 
Intervjuerna varade mellan 1–1 ½ timme och genomfördes digitalt.

För att ha möjlighet att jobba långsiktigt och hållbart med föreningslära har 
man inom projektet vänt sig till nyinvalda medlemsföreningar för att få in deras 
upplevelser och tankar kring ansökningsprocessen för medlemskap hos SB&K. Syftet 
var att få en inblick i hur föreningar som nyligen sökt medlemskap till förbundet 
upplevde ansökningsprocessen, vilken information och vilket intryck de får från och 
av förbundet samt om de saknade någon viss information eller stöd. Detta så att 
projektet/SB&K kan arbeta med att ta fram matchande insatser. Totalt kontaktades 
15 föreningar via mejl, varav sex återkopplade.

Under hösten och vintern 2021/2022 genomförs även work-shops med barn och 
unga inom förbundet, detta då förbundets yngre medlemmar hitintills inte kommit 
till tals inom ramen för projektet. Work-shopsen handlar om demokrati, makt och 
påverkansmöjligheter och medlemmarnas upplevelser och uppfattningar kring dessa.
Förutom kartläggningen av föreningsdemokrati och föreningskunskap inom 
förbundet har det inom ramen för projektet och med anledning av projektets 
mål gjorts insatser kring bildning och information. I syfte att tillgängliggöra och 
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göra föreningsdemokratin mer begriplig har Demokratidrott först tagit fram nya 
informationstexter och stödmaterial om föreningsdemokrati, dess struktur och 
praktiker. Dessa har senare översatt till klarspråk, engelska och arabiska. Utöver 
produktionen av ny information och nya stödmaterial har man även inom ramen 
för projektet sett över SB&K:s hemsida och delvis strukturerat om den för att ge 
plats för de nya texterna och skapa en tydligare kommunikation till förbundets 
medlemsföreningar. 

Med anledning av Demokratidrotts syfte och mål har en föreläsningsserie, Tar grepp 
om, initierats. Tar grepp om syftar till att via digitala och kostnadsfria föreläsningar 
göra bildning och utbildning mer tillgängligt för förbundets medlemmar. Tanken med 
föreläsningsserien är att bli ett forum där olika centrala ämnen för föreningsidrott 
kan lyftas.. För den första föreläsningen var ämnet medlemskapets rättigheter och 
skyldigheter och hölls av en av RF-SISU:s förbundsjurister.

För mer information om Demokratidrott eller kartläggningens resultat, se  
www.budokampsport.se/forbund/demokratidrott eller Demokratidrotts  
kommande projektrapport.
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Kommunikation
Kommunikationsarbetet är av yttersta vikt för förbundet, både externt och internt. 
Det är så vi informerar och berättar om vår verksamhet och det är även så vi når 
våra underförbund, distrikt och idrottsföreningar. Vi är även tillgängliga för frågor och 
synpunkter från allmänhet och medier.

För att markera dagens breda uppdrag har rollerna på kansliet under 2021 bytt 
namn – informatörer har blivit kommunikatörer och informationsansvarig har blivit 
kommunikationsansvarig. Därmed är det logiskt att även denna punkt byter namn i 
Verksamhetsberättelsen.

Under året har coronapandemins påverkan och restriktioner fortsatt att bevakas men 
jämfört med föregående år har också större kraft kunnat läggas på täckning av det 
sportsliga. Fler tävlingar och mästerskap har kunnat avgöras och både nationella och 
internationella mästare och medaljörer har kunnat koras. Från förbundets sida har 
vi bevakat och på olika sätt berättat om alla större mästerskap som har genomförts 
under 2021.

Vår hemsida budokampsport.se är fortsatt kärnan i vårt kommunikationsarbete, med 
över 200 artiklar publicerade under året. Detta innehållande nyhetsuppdateringar, 
mästerskapssammanfattningar, intervjuer, reportage och annat. Vi har även fortsatt 
att noga bevaka och berätta om relevant information från Riksidrottsförbundet och 
svenska myndigheter.

Dessutom fortsätter förnyelsearbetet med informationssidorna på budokampsport.se, 
det vill säga det som är publicerat utöver nyhetsavdelningen. Ett stort antal nya sidor 
har under året tillkommit och andra har omarbetats och uppdaterats.

Förbundets kanaler på Facebook och Instagram har fortsatt att öka i antalet följare. 
Vid årets utgång var följarantalet på Facebook cirka 3 700 och på Instagram drygt 
1 700. Den så kallade räckvidden, det vill säga antal unika konton som sett något av 
våra inlägg eller händelser minst en gång, var cirka 23 000 för Facebook och 5 200 
för Instagram.

Kampsportspodden har under året pausats.

Formatet av nyhetsbrevet har under året gjorts om. Istället för månadsbrev har vi 
övergått till att göra särskilda utskick av sådant som är av extra stor vikt för våra 
underförbund, distrikt och idrottsföreningar. Det har till exempel rört coronapandemin, 
Återstartsstödet, tränarutbildningarna och projektstöd. 
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Kommunikationsarbetet på kansliet har under året letts av Mats Lilja (vikarierande 
kommunikationsansvarig) och Jonathan Broberg. Annie Bondefelt har varit 
föräldraledig.

På förbundets hemsida har Kent Hansson medverkat som fristående krönikör.
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Utbildning
Tränarutbildning
Utbildningsfrågorna är av stor betydelse för förbundet, föreningarna och idrotters 
framtida utveckling och av största vikt för en livskraftig och givande verksamhet är en 
kompetent tränarkår. För att säkerställa att tränare och ledare fortsätter att utvecklas 
arrangerar SB&K idrottsövergripande tränarutbildningar i tre steg. Utbildningarna 
arrangeras av SB&K centralt eller med hjälp av förbundets distrikt och medlemsfören-
ingar. 

Årets första halva präglades av fortsatta restriktioner till följd av coronapandemin, 
därför var utbildningar med fysiska träffar inte aktuellt. Under hösten öppnades möj-
ligheten att återigen träffas och totalt genomfördes fem tränarutbildningar på Bosön 
samt i Bollebygd och Svedala. Någon steg 3 kunde inte genomföras på grund av för 
få anmälda deltagare. Under året fullföljdes även en första pilotomgång av en Junio-
relittränarutbildning.

Tränarutbildning steg 1, fyra utbildningar med totalt 84 deltagare
Tränarutbildning steg 2, en utbildning med totalt 11 deltagare
Juniorelittränarutbildning, en utbildning med totalt 18 deltagare

Av det Återstartsstöd som SB&K tilldelades öronmärktes 544 000 kronor för utbild-
ningsverksamheten inom förbundet. Detta innebar att utbildningar kunde erbjudas 
utan kursavgift för deltagarna. 228 200 kronor av den öronmärkta summan har 
använts till årets tränarutbildningar och resterande del överförs till nästa års utbild-
ningsverksamhet.

För att erbjuda utbildningar krävs utbildare och arbetet med att kompetensutveckla 
och introducera utbildare görs successivt. Vid årets slut hade förbundet sex utbildare 
där alla är kvalificerade att hålla i det första steget och tre av dem får även hålla i de 
två senare utbildningsstegen.

Arbetet med anpassning till utbildningsformer som kompletterar de fysiska träffarna 
pågår inom förbundet och inkluderar självklart även tränarutbildningarna.

MotoriQ
MotoriQ är Svenska Budo & Kampsportsförbundets satsning på att utbilda och imple-
mentera physical literacy i förbundets verksamhet. Precis som annan verksamhet har 
MotoriQ fått ställa in och ställa om på grund av den rådande pandemin. Under årets 
första hälft låg all utbildningsverksamhet och fysiska träffar nere på grund av gällan-
de restriktioner.
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När restriktionerna lättades under hösten kunde ett fåtal träffar genomföras. 
SB&Ks utbildare träffade då två underförbund, Svenska BJJ förbundet och Svenska 
Taidoförbundet, för att informera om MotoriQ.

Representanter för förbundet medverkade också på en utbildningskonferens för 
idrottslärare och fritidspedagoger arrangerad av stiftelsen Motus vitae.

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

Under året har föreningar kunnat söka projektstöd för att bedriva Kampsportsskolan. 
De föreningar som beviljats pengar har fått genomgå en utbildning i kampsports-
skola-konceptet. 

I ett samarbete med doktoranden Tony Blomqvist Mickelsson har företrädare för 
förbundet skrivit en vetenskaplig artikel om Bråklek och kampsport som befäster 
det koncept som Kampsportsskolan bygger på. Artikeln är publicerad i journalen 
Frontiers in Psychology och har fått ett bra mottagande. Artikeln går att läsa på 
www.frontiersin.org.
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Antidoping
Att hålla SB&K:s idrotter dopingfria är ett sätt att legitimera verksamheten och 
som grund för antidopingarbetet finns ett fastställt antidopingprogram. Det är till 
för hela SB&K, dess underförbund, samtliga medlemsföreningar samt aktiva och 
ledare inom förbundets verksamhet. Under året har programmet uppdaterats främst 
med anledning av att Antidoping Sverige, sedan den 1 januari 2021, är Sveriges 
Nationella Antidopingorganisation (NADO).

Christian Engvall, medlem i den medicinska kommittén, är SB&K:s antidoping-
ansvarige. Av de anställda koordineras dopingrelaterade frågor primärt av Sofia 
Arnbom. Det centrala arbetet mot doping sker i samarbete med Antidoping Sverige.

Antidoping Sverige administrerar och genomför dopingkontroller vid träning 
och tävling. Under året genomfördes 40 dopingtester vid tävling och 40 utanför 
tävling kopplade till medlemmar inom SB&K. Antalet tester vid tävling är högre än 
föregående år (16) till följd av att tävlingsverksamheten delvis har återupptagits trots 
coronapandemin. Då testerna utanför tävling är lägre än föregående år (54) landar 
det totala antalet tester på ungefär samma nivå som 2020, vilket är avsevärt lägre 
än tidigare.

  År                  Tävling            OOC               Totalt
2015 20 104 124
2016 44 83 127
2017 67 118 185
2018 97 87 184
2019 105 79 184
2020 16 54 70
2021 40 40 80

   
Ett dopingprov kan genomföras både i samband med tävling  
och utanför tävling, det som kallas för out of competition (OOC).

 

Statistik antidoping 2021
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Prioriterade idrotter utses av Antidoping Sverige i samråd med SB&K och betyder 
bland annat att elitidrottare från dessa idrotter, som uppfyller fastställda kriterier, 
omfattas av reglerna för vistelserapportering. Prioriterade SB&K-idrotter under året 
var brasiliansk jiu-jitsu, kickboxning, MMA och muaythai. 

Vaccinera klubben är en idrottsövergripande webbaserad utbildning som Antidoping 
Sverige tillhandahåller. Föreningar som arrangerar SM i någon av förbundets idrot-
ter ska ha en aktiv vaccination, men oavsett verksamhetsinriktning rekommenderas 
utbildningen som utgångspunkt i varje förenings antidopingarbete. 55 av SB&K:s 791 
medlemsföreningar hade vid utgången av 2021 en aktiv vaccination, vilket är några 
färre både sett till antal och procentuellt än föregående år.

Ren Vinnare är en webbaserad utbildning där aktiva och ledare kan lära sig det all-
ra viktigaste inom antidoping och på så sätt minska risken för att av misstag bryta 
mot dopingreglerna. Från 1 januari 2020 gäller, i enlighet med SB&K:s antidoping-
program genomförd utbildning, som krav för alla landslagsaktiva inom förbundets 
idrotter. 350 personer hade vid årets slut genomfört hela utbildningen vilket är 34 
fler än vid årets start. 

Arbetet kring antidoping är viktigt att bedriva inom hela förbundet. Informations-
spridning inom förbundets alla delar är prioriterad för att bland annat öka medve-
tenheten om det egna ansvaret och minska risken för misstagsdoping. Som en del i 
arbetet genomförs årligen en temavecka på hemsidan i ämnet.

Antidopingveckan 2021 genomfördes 4-8 oktober. Det var tredje året med en tema-
vecka, vilket resulterade i tolv artiklar inklusive en samlingsartikel som publicerades 
på förbundets hemsida. Syftet med temaveckan är att öka kunskapen och visa ex-
empel på hur antidopingarbete kan genomföras. Bland annat presenterades arbe-
tet i SB&K:s medicinska kommitté och från Antidoping Sverige intervjuades Tommy 
Forsgren om det svenska antidopingarbetet och Thomas Nordlander om antidoping-
arbetet inom SB&K. På förbundsstämman lyftes önskemål om mer information kring 
statistik på området varför detta fick en egen artikel. 
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Utmärkelser 
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2021: 

Förtjänsttecken 1

347  Per Bånghäll Varbergs Thaiboxning
348  Robert Nyström Halmstad Kampsport  

Förtjänsttecken 2 

309  Per Bånghäll  Varbergs thaiboxning 

Förtjänsttecken 3 

289  Per Bånghäll  Varbergs thaiboxning                                                       

Förtjänsttecken 4

144  Per Bånghäll  Varbergs thaiboxning  

Förtjänsttecken 5

189  Per Bånghäll  Varbergs Thaiboxning
190  Lars Tornemark  Kristianstads Aikikai
191  Anders Kamp  Kristianstads Aikikai
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Medlemsantal 2021
Antalet medlemsföreningar var vid årets utgång 791. Det är en mer än vid årets start 
och kom sig av 44 inval, 20 utträden och 23 uteslutningar. En förening som på egen 
begäran avslutar sitt medlemskap utträder, medan uteslutna blir föreningar som trots 
påminnelser inte har betalat årets medlemsavgifter. I vissa fall ansöker och beviljas 
föreningar medlemskap igen tätt inpå verkställt utträde eller uteslutning och kan där-
för finnas med i statistiken för både inval och utträden/uteslutningar under samma år. 

Vidare kan konstateras att antalet föreningar som saknade organisationsnummer 
vid årets utgång var tre. Dessa föreningar är medlemmar i SB&K och ingår i antalet 
medlemsföreningar här, däremot räknas föreningarna inte i Riksidrottsförbundets 
officiella statistik förrän de uppfyller kraven för grundbidrag.

Medlemsantalet vid årets utgång var 47 016, vilket är en minskning med 6932 med-
lemmar. Nedan framgår medlemsantalet för varje idrott. En förening kan vara anslu-
ten till mer än en idrott inom förbundet. 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.
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Medlemsstatistik idrotter      
Siffror hämtade ur SB&K:s klubbregister 2021-12-31     

                      Kvinnor                               Män 
Idrott                Föreningar*   Medlemmar**   < 25 år       > 25 år        < 25 år       > 25 år
Aikido  102 3 043 617 455 950 1 021

Allstyle  52 677 153 76 258 190

Armsport 36 633 60 75 158 340

Brazilian Jiu-jitsu 152 7 346 1 150 627 2 521 3 048

Bujinkan  22 605 106 42 277 180

Capoeira 24 1 056 410 124 378 144

Defendo  4 59 12 8 7 32

FMA  8 100 6 17 8 69

Glima  1 4 0 1 1 2

HEMA  25 558 22 82 106 348

Iaido  30 269 17 42 35 175

Jodo  12 62 3 12 7 40

Jujutsu  144 7 298 1 978 506 3 254 1 560

Kempo  12 331 95 20 155 61

Kendo  15 386 44 48 130 164

Kickboxning 81 2 594 522 506 779 787

Krav Maga 12 412 99 56 116 141

Kyokushin 53 4 092 1 104 356 1 692 940

Kyodo  5 101 3 41 5 52

MMA  109 2 481 193 189 996 1 103

Muaythai 180 9 753 1 806 1 561 3 254 3 132

Naginata 2 26 8 6 1 11

Sambo  0 0 0 0 0 0

Savate  0 0 0 0 0 0

Shorinjikempo 10 270 65 28 91 86

Subbmission Wrestling 136 2 614 320 291 878 1 125

Sumo  0 0 0 0 0 0

Systema  2 88 21 10 32 25

Taido  11 462 143 43 209 67

Wushu  51 1 696 335 215 748 398

Totalt   4 7016 9 292 5 437 17 046 15 241
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Totalt antal kvinnor  14 729     Andel kvinnor 31,3%  

<25 år   9 292  <25 år 20%  

>25 år   5 437  >25 år 12%  

      

Totalt antal män  32 287         Andel män 68,7%  

<25 år   17 046  <25 år 36%  

>25 år   15 241  >25 år 32%  
      
      
*En förening kan vara ansluten till mer än en idrott inom förbundet.     
**En person kan vara aktiv inom flera idrotter i samma förening samt medlem i flera föreningar.   
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Distrikt
SB&K:s medlemsföreningar är anslutna till det specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
där de är geografiskt hemmahörande. Förbundet har sju SDF vilka är uppdelade  
utifrån 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, Västmanlands län och Gävleborgs län.

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

Distrikt Väst utgörs av Västra Götalands län och Hallands län.

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

Skånes Budo & Kampsportsförbund utgörs av Skåne län.

Medlemsstatistik SDF

Siffror hämtade ur SB&K:s klubbregister 2021-12-31 
                       Kvinnor                           Män

Distrikt                    Föreningar    Medlemmar    < 25 år      > 25 år           < 25 år2        > 25 år3

Mellan  154 7 214 1 322 849 2 659 2 384

Nedre Norr 22 1 097 235 127 400 335

Skåne  105 6 748 1 405 606 2 692 2 045

Stockholm/Gotland 208 14 836 3 061 1 936 5 066 4 773

Väst  153 10 289 1 973 1 220 3 595 3 501

Öst  96 4 343 773 485 1 613 1 472

Övre Norr 53 2 489 523 214 1 021 731

Totalt  791 47 016 9 292 5 437 17 046 15 241
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Medlemskap i 
internationella förbund 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlem i följande internationella  
organisationer: 

Aikido

IAF – International Aikido Federation
EAF – European Aikido Federation
Ki No Kenkyukai Association International

Armsport  
International Federation of Armwrestling IFA

Glima  

Viking Glima Federation 

Kempo

International Kempo Federation

Kendo

International Kendo Federation  
European Kendo Federation  
International Naginata Federation (INF)  
European Naginata Federation (ENF)  
European Kyudo Federation  
International Kyudo Federation

Kickboxning  
World Association of Kickboxing Organisations (WAKO)  
WAKO IF och WAKO Europa

Kyokushin 

World Fullcontact Karate Organization

Ju-jutsu 

Ju-jitsu European Union  
Ju-jitsu International Federation  
Nordiska Ju-jutsuförbundet  
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Shorinji Kempo 

World Shorinji Kempo Organization (WSKO)  

Submission Wrestling 

International Federation of Associated Wrestling Styles (FILA) 

Wushu 
European Wushu Federation  
International Wushu Federation  

Taido 

World Taido Federation  

MMA  
International MMA Federation  

Muaythai  
International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)  
World Muaythai Council (WMC)  
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Till Förbundsstämman 2022 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2022-03-11 
 
 

Proposition – Stadgeändring LOK-stöd 
Stadgeändring 7 kap 4§ punkt 4.1 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

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

 

 

Bakgrund 
Nedanstående gulmarkerad ändring beslutades av stämman 2021. Ändringen är inte 

tillämplig i praktiken då den saknar stöd i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till 

Idrottsverksamhet, LOK-stödsföreskrifterna eller RF:s stadgar och godkändes därmed inte av 

RF vid granskning av stadgarna. Stämman tog beslutet utan förbehåll om RF:s godkännande 

varför ändringen kvarstår i stadgarna. Det medför att ett justerande beslut behöver tas under 

stämman 2022. Förbundsstyrelsen föreslår att gulmarkerad lydelse stryks i sin helhet. 

 

Förslag på ändring 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

7kap Föreningar 
 
4§ Åtaganden 
 
4.1 Föreningen ska:  

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. 

 

7kap Föreningar 
 
4§ Åtaganden 
 
4.1 Föreningen ska:  

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

 
4. Föra medlemsförteckning och minst 

en gång om året uppdatera den i 
RF:s IT-system IdrottOnline. 

 
5. Via de medlemsrapporter som 

Förbundet 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 tid äger Förbundet i samråd med 
RF rätt att minska LOK-stödet i enlighet 
med RF:s policy. En förening kan bli av med 
25, 50, 75% av sitt LOK-stöd alternativt 
fråntas det helt vid utebliven betalning och 
redovisning. 

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

 
4. Föra medlemsförteckning och minst 

en gång om året uppdatera den i 
RF:s IT-system IdrottOnline.  

 
5. Via de medlemsrapporter som 

Förbundet 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. 
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Till Förbundsstämman 2022 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2022-03-11 
 
 

Proposition – Stadgeändring barn- och ungdomsidrott 
Stadgeändring 2 kap 4§ punkt 4.9 och 4 kap 8§ 8.1 punkt 26 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

• att anta förbundsstyrelsens förslag på tillägg i SB&K:s stadgar 

   

 

 

Bakgrund 
Barn och ungdomsidrott är centralt inom svensk idrott. Det framgår tydligt i ”Förordning 
(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet” att statens stöd till idrotten till största del 
bygger på barn- och ungdomsidrott. I förlängningen syns det också i Riksidrottsförbundet 
styrning av idrottsrörelsen. Nyligen presenterades nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 
och sedan ett år tillbaka finns det ett idrottsövergripande nätverk för barn- och ungdomsidrott 
där alla specialidrottsförbund (SF) finns representerade. 
 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) arbetar också med barn- och 
ungdomsidrottsfrågor. För att arbetet med barn- och ungdomsidrott inom SB&K ska fungera 
bra och kunna utvecklas så behöver varje underförbund (UF) ha en utsedd barn- och 
ungdomsansvarig som kan stå i kontakt med SB&Ks barn- och ungdomsansvarig i olika 
löpande frågor. Förbundsstyrelsen föreslår därför att gulmarkerade tillägg görs. 
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Förslag på ändring  
 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

2kap Allmänna bestämmelser  

 

4 § Anslutna Underförbund 

4.1 Förbundets idrottsliga verksamhet 
bedrivs inom de anslutna 
Underförbunden (UF). 

4.2 UF är egna juridiska personer men 
ska följa de bestämmelser som 
reglerar deras förhållande till 
Förbundet enligt dessa stadgar. UF 
som inte följer dessa bestämmelser 
kan uteslutas av 
förbundsstämman. 

4.3 En idrott kan inte administreras av 
mer än ett UF. 

4.4 Bildande eller inval av nytt UF 
beslutas av ordinarie 
förbundsstämma. Beslut om nytt 
UF verkställs vid nästkommande 
årsskifte. 

4.5 UF:s stadgeändringar ska 
godkännas av Förbundsstyrelsen, 
varvid enkel majoritet tillämpas. 

4.6 UF:s verksamhets- och 
räkenskapsår ska sammanfalla 
med Förbundets. 

4.7 UF:s årsstämma ska äga rum före 
förbundsstämman. 

4.8 Inval av nytt UF kan bara ske om 
detta har minst 500 medlemmar, 
fördelade på minst 10 föreningar 
fördelade på minst 3 distrikt. 

 

2kap Allmänna bestämmelser  

 

4 § Anslutna Underförbund 

4.1 Förbundets idrottsliga verksamhet 
bedrivs inom de anslutna 
Underförbunden (UF). 

4.2 UF är egna juridiska personer men 
ska följa de bestämmelser som 
reglerar deras förhållande till 
Förbundet enligt dessa stadgar. UF 
som inte följer dessa bestämmelser 
kan uteslutas av 
förbundsstämman. 

4.3 En idrott kan inte administreras av 
mer än ett UF. 

4.4 Bildande eller inval av nytt UF 
beslutas av ordinarie 
förbundsstämma. Beslut om nytt 
UF verkställs vid nästkommande 
årsskifte. 

4.5 UF:s stadgeändringar ska 
godkännas av Förbundsstyrelsen, 
varvid enkel majoritet tillämpas. 

4.6 UF:s verksamhets- och 
räkenskapsår ska sammanfalla 
med Förbundets. 

4.7 UF:s årsstämma ska äga rum före 
förbundsstämman. 

4.8 Inval av nytt UF kan bara ske om 
detta har minst 500 medlemmar, 
fördelade på minst 10 föreningar 
fördelade på minst 3 distrikt. 

4.9  UF ska utse en barn- och 
ungdomsansvarig och dennes 
kontaktuppgifter ska förmedlas till 
Förbundet.  
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

4kap Förbundsstyrelsen 

8 § Uppgifter 

8.1 FS ska bland annat: 

1. Verkställa förbundsstämmans 
beslut. 

2. Utgöra ett sammanhållande 
och impulsgivande organ inom 
de idrotter Förbundet 
administrerar och hålla sig väl 
underrättad om den 
verksamhet som bedrivs av 
SDF, UF och föreningar. 

3. I samförstånd med UF befrämja 
tävlingsutbyte med utländska 
idrottsorganisationer och 
upprätthålla erforderliga 
kontakter med sådana 
organisationer. 

4. Uppfylla de krav som 
myndigheter ställer på 
Förbundet vid tävling, 
uppvisning och idrottsutövning 
samt delegera sanktionsrätt 
och tillsynsskyldighet till 
respektive UF. 

5. Ansöka hos RF om SM-status 
för idrotter efter ansökan av 
UF, samt ha särskilt 
överinseende över DM, SM, 
NM, EM och VM. 

6. Ansvara för och leda kansliets 
arbete. 

7. Föra register över anslutna 
föreningar. 

8. Prova och avgöra 
överklagande av i lägre instans 
fattade beslut enligt 8 och 15 
kap i RF:s stadgar. 

9. Handha och ansvara för 
Förbundets tillgångar, 
förelägga förbundsstämman 
verksamhetsplan för 
verksamhetsåret samt upprätta 

4kap Förbundsstyrelsen 

8 § Uppgifter 

8.1 FS ska bland annat: 

1. Verkställa förbundsstämmans 
beslut. 

2. Utgöra ett sammanhållande 
och impulsgivande organ inom 
de idrotter Förbundet 
administrerar och hålla sig väl 
underrättad om den 
verksamhet som bedrivs av 
SDF, UF och föreningar. 

3. I samförstånd med UF befrämja 
tävlingsutbyte med utländska 
idrottsorganisationer och 
upprätthålla erforderliga 
kontakter med sådana 
organisationer. 

4. Uppfylla de krav som 
myndigheter ställer på 
Förbundet vid tävling, 
uppvisning och idrottsutövning 
samt delegera sanktionsrätt 
och tillsynsskyldighet till 
respektive UF. 

5. Ansöka hos RF om SM-status 
för idrotter efter ansökan av 
UF, samt ha särskilt 
överinseende över DM, SM, 
NM, EM och VM. 

6. Ansvara för och leda kansliets 
arbete. 

7. Föra register över anslutna 
föreningar. 

8. Prova och avgöra 
överklagande av i lägre instans 
fattade beslut enligt 8 och 15 
kap i RF:s stadgar. 

9. Handha och ansvara för 
Förbundets tillgångar, 
förelägga förbundsstämman 
verksamhetsplan för 
verksamhetsåret samt upprätta 
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Förbundets budget. Ansöka om 
anslag hos RF. 

10. Verkställa en rättvis och lämplig 
fördelning av medel som ställts 
till Förbundets förfogande. 

11. Hålla UF-styrelserna 
underrättade om beräknad 
medelstillgång. 

12. Bestämma tid och plats för 
förbundsstämma. 

13. Upprätta röstlängder för 
förbundsstämman och anslutna 
UF:s stämmor, samt göra 
vederbörliga förberedelser för 
förbundsstämman. 

14. Upprätta och i god tid före 
stämman hålla verksamhets- 
och förvaltningsberättelser, 
sammanträdesprotokoll samt 
räkenskaper med tillhörande 
handlingar tillgängliga för 
revision. Handlingarna ska 
senast 30 dagar före stämman 
lämnas till revisorerna. 

15. Framlägga eventuella förslag 
till hedersledamöter i Förbundet 
eller ständig ledamot i FS enligt 
2 kap 7 §. 

16. Besluta om utdelning av 
Förbundets förtjänsttecken. 

17. Meddela RS vilka som valts till 
Förbundets ombud, respektive 
suppleanter för dessa, till RF:s 
Stämma. 

18. På begäran av RS lämna 
upplysningar som RS behöver 
för att kunna fullfölja sina 
stadgeenliga uppgifter. 

19. Granska och godkänna av UF, 
SDF och föreningar antagna 
stadgar och 
medaljreglementen. 

20. Medverka vid bildande av SDF. 

Förbundets budget. Ansöka om 
anslag hos RF. 

10. Verkställa en rättvis och lämplig 
fördelning av medel som ställts 
till Förbundets förfogande. 

11. Hålla UF-styrelserna 
underrättade om beräknad 
medelstillgång. 

12. Bestämma tid och plats för 
förbundsstämma. 

13. Upprätta röstlängder för 
förbundsstämman och anslutna 
UF:s stämmor, samt göra 
vederbörliga förberedelser för 
förbundsstämman. 

14. Upprätta och i god tid före 
stämman hålla verksamhets- 
och förvaltningsberättelser, 
sammanträdesprotokoll samt 
räkenskaper med tillhörande 
handlingar tillgängliga för 
revision. Handlingarna ska 
senast 30 dagar före stämman 
lämnas till revisorerna. 

15. Framlägga eventuella förslag 
till hedersledamöter i Förbundet 
eller ständig ledamot i FS enligt 
2 kap 7 §. 

16. Besluta om utdelning av 
Förbundets förtjänsttecken. 

17. Meddela RS vilka som valts till 
Förbundets ombud, respektive 
suppleanter för dessa, till RF:s 
Stämma. 

18. På begäran av RS lämna 
upplysningar som RS behöver 
för att kunna fullfölja sina 
stadgeenliga uppgifter. 

19. Granska och godkänna av UF, 
SDF och föreningar antagna 
stadgar och 
medaljreglementen. 

20. Medverka vid bildande av SDF. 
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21. Föra protokoll och register samt 
sköta löpande ärenden i övrigt. 

22. Beställa mästerskapstecken av 
RF. 

23. Biträda SDF. 

24. Utse mottagare av Förbundets 
stipendier. 

25. Sköta den löpande icke 
idrottsspecifika verksamheten 
och ombesörja att 
idrottsspecifika ärenden 
förmedlas till berört UF. 

26. Inom sig utse en 
ungdomsansvarig samt en 
jämställdhetsansvarig. 

 

21. Föra protokoll och register samt 
sköta löpande ärenden i övrigt. 

22. Beställa mästerskapstecken av 
RF. 

23. Biträda SDF. 

24. Utse mottagare av Förbundets 
stipendier. 

25. Sköta den löpande icke 
idrottsspecifika verksamheten 
och ombesörja att 
idrottsspecifika ärenden 
förmedlas till berört UF. 

26. Inom sig utse en barn- och 
ungdomsansvarig samt en 
jämställdhetsansvarig. 
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Till Förbundsstämman 2022 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2022-03-11 
 
 

Proposition – Stadgeändring etiska normer 
Stadgeändring 7 kap 3§ 3.2 punkt 7, 7 kap 4§ 4.1 punkt 8, 9, 10 och 11 kap 1§ 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

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

   

 

Bakgrund 

Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar innehåller ett kapitel om etiska normer (11 

kap). Kapitlet behandlar värderingar som vi inom SB&K-familjen anser är viktiga vid 

kampsportsutövning. Denna proposition föreslår ett tillägg av normer som idag främst verkar 

som oskrivna regler inom kampsporten. Syftet är att säkerställa en trygg idrott, värna om 

kampsportens fortlevnad och underlätta ärendehantering inom SB&K:s organisation. Detta 

sker genom att på ett tydligt sätt särskilja synen på det som sker under idrottsutövning med 

det som sker under icke idrottsliga sammanhang.  

Inom idrotten har vi friheten att använda en viss grad av våld inom ett idrottsligt 

sammanhang utan att riskera rättsliga påföljder. Detta är en förutsättning för kampsportens 

existens. Denna frihet vilar på ett förtroende som är viktigt att vårda. De färdigheter som lärs 

ut och tränas upp under kampsportsträning går lätt att använda i fel syfte och sammanhang. 

Vilket kampsporten tydligt bör ta ställning emot. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför nedanstående ändringar i stadgarna. Ändringarna ska 

börja gälla 1 oktober 2022 men ska tas i beaktning även fram till dess. Senast 1 oktober ska 

SB&K presentera en handlingsplan till stöd för hur föreningar och underförbund kan agera 

vid överträdelser av det som beskrivs i stadgeändringen. Föreningar anslutna till SB&K 

åläggs att vid nästkommande årsmöte göra ändringarna i sina egna stadgar beskrivet i 

nedanstående förslag vid 7kap Föreningar, 4 § Åtaganden. 
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

11 kap Etiska normer 
1 § Syfte 
Dessa normer avser att skapa förståelse 
och respekt för de etiska riktlinjer som ska 
ligga till grund för all utövning av idrott inom 
Förbundet. Allt utövande av idrott ska ske i 
en anda av gott samförstånd och respekt 
mellan deltagarna. 

11 kap Etiska normer 
1 § Syfte 
Dessa normer avser att skapa förståelse 
och respekt för de etiska riktlinjer som ska 
ligga till grund för all utövning av idrott inom 
Förbundet. Allt utövande av idrott ska ske i 
en anda av gott samförstånd och respekt 
mellan deltagarna. 
 
Vid idrottsutövning råder en förlängning av 
vad en person kan ge sitt samtycke till. 
Detta gör det möjligt att inom ramen för 
idrottsutövande tillämpa en viss grad av 
våld. Denna frihet är inget att ta för givet 
utan det vilar ett ansvar på SB&K och dess 
idrotter att vårda detta. Därför måste det 
finnas villkor som säkerställer att en 
upptränad förmåga att bruka våld inte 
används i fel syfte utanför det idrottsliga 
sammanhanget.  
 
Det idrottsliga sammanhanget är synonymt 
med föreningsorganiserad träning, 
uppvisning och sanktionerad tävling. 
Deltagarnas samtycke är grundläggande vid 
bruk av våld i ett idrottsligt sammanhang. 
Vilken typ av våld som anses tillbörligt 
regleras av artens/idrottens disciplin och 
eventuella tävlingsregler. Ytterst vilar det på 
UF att avgöra vad idrotten omfattar för typ 
av tekniker och tillämpning.  
 
Vid påföljd av brott mot de etiska normerna 
bör individens ålder tas med i 
övervägandet. Barn och ungdomar kan inte 
hållas till ansvar för sina eventuella felsteg i 
samma utsträckning som vuxna.  
 
Lagenligt nödvärn strider inte mot SB&K:s 
etiska normer och ska därför inte ge 
påföljder. 
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

7kap Föreningar 
3 § Utträde och uteslutning 

3.1 Förening som önskar utträda ur 
Förbundet, ska göra skriftlig 
anmälan om detta till Förbundet. 
Utträde ur Förbundet innebär alltid 
också utträde ur aktuellt UF. 

3.2 Föreningen kan uteslutas, om den 
trots påminnelser: 

1. Underlåtit att senast den 31 
januari verksamhetsåret varje 
år till Förbundet, UF och distrikt 
erlägga fastställda avgifter. 

2. Underlåtit att senast den 31 
januari verksamhetsåret varje 
år insända begärda 
årsrapportuppgifter. 

3. Saknar godkänd eller 
godtagbar instruktör. 

4. Bedriver sådan verksamhet 
som uppenbarligen skadat eller 
kan skada Förbundets eller 
UF:s anseende i samhället, 
eller som strider mot i 10 kap 
angivna etiska normer. 

5. I övrigt underlåter att följa vad 
som föreskrivs i RF:s, dessa 
och aktuellt UF:s stadgar. 

6. Tillhör annan organisation som 
bedriver en med Förbundet 
eller dess UF konkurrerande 
verksamhet. 

 

7kap Föreningar 
3 § Utträde och uteslutning 

3.1 Förening som önskar utträda ur 
Förbundet, ska göra skriftlig 
anmälan om detta till Förbundet. 
Utträde ur Förbundet innebär alltid 
också utträde ur aktuellt UF. 

3.2 Föreningen kan uteslutas, om den 
trots påminnelser: 

1. Underlåtit att senast den 31 
januari verksamhetsåret varje 
år till Förbundet, UF och distrikt 
erlägga fastställda avgifter. 

2. Underlåtit att senast den 31 
januari verksamhetsåret varje 
år insända begärda 
årsrapportuppgifter. 

3. Saknar godkänd eller 
godtagbar instruktör. 

4. Bedriver sådan verksamhet 
som uppenbarligen skadat eller 
kan skada Förbundets eller 
UF:s anseende i samhället, 
eller som strider mot i 10 kap 
angivna etiska normer. 

5. I övrigt underlåter att följa vad 
som föreskrivs i RF:s, dessa 
och aktuellt UF:s stadgar. 

6. Tillhör annan organisation som 
bedriver en med Förbundet 
eller dess UF konkurrerande 
verksamhet. 

7. Inte agerar när föreningens 
medlemmar, trots föreningens 
kännedom, utövar våld eller 
hotar om våld utanför det 
idrottsliga sammanhanget 
beskrivet i etiska normer i 11 
kap. 
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 

7kap Föreningar 
4 § Åtaganden 

4.1 Föreningen ska: 

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. 

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

4. Föra medlemsförteckning och 
minst en gång om året 
uppdatera den i RF:s IT-system 
IdrottOnline. 

5. Via de medlemsrapporter som 
Förbundet 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. 
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7. Föra kassabok, protokollsbok 
och medlemsförteckning. Hålla 
årsstämma och på denna, efter 
verkställd revision, ta ställning 
till frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

 

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

8. När det kommer till föreningens 
kännedom att medlem brutit 
mot 11 kap etiska normer 
genom att utanför det idrottsliga 
sammanhanget utövat våld 
eller hotat bruka våld vidta 
lämpliga åtgärder.  

9. I sina stadgar ange brott mot 
11 kap etiska normer som 
grund för uteslutning av 
medlem i föreningen.  

10. Försäkra sig om att 
förtroendevalda organisations- 
och verksamhetsledare inte är 
verksamma inom 
våldsbejakande 
extremismrörelser eller 
kriminella grupperingar. 
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Verksamhetsplan 2022  
 

Idrott   

Vi erbjuder budo och kampsport tillsammans med ömsesidig respekt genom hela livet för att 

utveckla fysisk, psykisk, social, kulturell och kreativ kompetens, via träning och lek, tävling 

och uppvisning.    
 

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.   

Fördjupar diskussionerna med RF angående fördelningsmodellen. 

 

Kommunikation 

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”.  

7. Förbättra den interna kommunikationen gentemot UF, SDF och IF. 

 

Kansliet 

Vi vill fortsatt ha ett kansli med personal som trivs på sitt arbete, där de känner att de kan 

utvecklas och får möjlighet att fortbilda sig inom de områden de arbetar med. 

 

Utbildning   

Utbildningsfrågorna är av stor betydelse för våra föreningars och idrotters framtida 

utveckling.   

  

Följande insatser ska göras:   

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

våra föreningar.   

2. Höja kompetensen i föreningskunskap, jämställdhet och valberedningsuppdraget.   

3. Erbjuda föreningar tränarutbildningar (steg 1, steg 2, steg 3 samt Physical literacy och 

Kampsportsskolan).   

4. Utveckla förbundets paraverksamhet och initiera samarbete med Parasportförbundet. 

5. Skapa struktur och utbildningar i Idrottens utbildningsplattform (IUP).  
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Särskilda satsningar med redan beviljat stöd   

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

Demokratidrott.  

Meningsfullt tävlande. 

Kampsport och inkludering (forskningsprojekt).   

  

Planerade aktiviteter   

Förbundsstämmor   

Förbundskonferens   

UF-dialoger   

Projektstöd IF   

Elitidrottsprogrammet   

Vision- och värdegrundsarbete 

  

Ska genomföras under året   

Lansera digitalt tävlingskort  

Lansera ny logotyp och ny grafisk profil 
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Till Förbundsstämman 2022 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2022-03-01 
 
 

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2023) 
 
Förslagen på medlemsavgift utgår initialt från tillgänglig uppgift inför respektive underförbunds 
årsmöte. Om underförbunds årsmöte beslutar om annan medlemsavgift ska beslutad avgift 
gälla som förslag vid SB&K:s stämma. 
 
 

Underförbund Per medlem Förändring 

Svenska Aikidoförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Svenska Allstyleförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Svenska Armsportförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Svenska BJJ-förbundet 60 kr Oförändrad avgift 

Svenska Bujinkanförbundet 100 kr Oförändrad avgift 

Svenska Capoeiraförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Svenska Fullkontaktskarateorganisationen 50 kr Oförändrad avgift 

Svenska HEMA-förbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Svenska Jujutsufederationen 60 kr Oförändrad avgift 

Svenska Kampidrottsförbundet 79 kr Oförändrad avgift 

Svenska Kendoförbundet 150 kr Oförändrad avgift 

Svenska Kickboxningsförbundet 100 kr Oförändrad avgift 

Svenska Kung fu & Wushuförbundet 69 kr Oförändrad avgift 

Svenska MMA-förbundet 100 kr Oförändrad avgift 

Svenska Muaythaiförbundet 75 kr Oförändrad avgift 

Svenska Shorinji Kempoförbundet 81 kr Oförändrad avgift 

Svenska SW-förbundet 50 kr Oförändrad avgift 

Svenska Taidoförbundet 121 kr Oförändrad avgift 

 



2022

Intäkter Kostnader

Anslag Kostnader
Styrelse 200 000

Organisationsstöd 4 680 000 Preliminärt Årsmöte 250 000
Kansli 3 400 000

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

Verksamhetsstöd Paraidrott 350 000 Preliminärt Försäljning 100 000
Diverse 205 000

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 260 000 Preliminärt Med. kommitten/diciplinnämnden 25 000
Distriktsamordning 25 000

Landslagsstöd 890 000 Antidoping 25 000
Risk & Kris 50 000

Landslagsstöd X 500 000 Kampsportsgalan 0 5 905 000
kostnader minus intäkter 4 680 000

Projektstöd till IF (tidigare Idrottslyftet) 1 970 000
Landslagsstöd:

Int. Stimulansbidrag till UF som sökt 50 000 Etablera elitsatsning 250 000
Verksamhetsstöd 250 000

Återstartsstöd 7 000 000 Landslagsstöd till UF 890 000
Ändamålsbestämt Elitidrottsprogrammet 215 686

Återstartsstöd Para 800 000 Ändamålsbestämt landslagsstöd 572 124

Återstartsstöd elitidrott 500 000 Svenska spel stöd:
Projekt Tillsammans för fler 320 000

Projektstöd etablering till UF 0 Ändamålsbestämt Tillsammans för fler 220 000

Tillsammans för fler Svenska Spel 320 000 Projekt
Projekt Forskning 125 000 Ändamålsbestämda

*Ändamålsbestämda medel från 2021 9 041 246 Projekt Wareware Aikido 360 000 Ändamålsbestämda

Projekt Demokratidrott 334 343 Ändamålsbestämda

Projektstöd till IF 1 970 000
Projekt Kampsportsskolan 34 027 Ändamålsbestämda

Projekt jämställdhet 103 527 Ändamålsbestämda

22 080 000 Internat. representation Aikido 60 000 Ändamålsbestämda

Demokratiskt EAF Aikido 60 000 Ändamålsbestämda

Internationella positioner Aikido 30 000 Ändamålsbestämda

Int. jämställdhetsarbete Jujutsu 50 000 Ändamålsbestämda

Int. Stimulansbidrag till UF 50 000
Avgifter varav ändamålsbestämda medel 2 020 000 1 156 897
Årsavgifter 3 263 693 *
Försäkringsintäkter 1 314 976 Verksamhetsstöd barn och ungdom:

Information 250 000
4 578 669 Löner och administration 3 500 000

Övrigt Telefon/förbrukning 200 000

Utbildning 200 000

Försäljning 200 000 Konferenser 160 000
Utbildningar 400 000 Utveckling 300 000
Intäkter Kampsportsgalan 0 Marknadsföring 150 000 4 760 000

600 000 Ändamålsbestämda medel B&U 2 350 480 2 350 480 *
*subv utb, förbundskonf., org utv, grafisk plattform och hemsida

Återstartsstöd
Återstartsstöd 7 000 000 2 006 059
Återstartsstöd Para 800 000 800 000
Återstartsstöd Elitidrott 500 000 500 000

Verksamhetsstöd paraidrott:
Paraidrott 350 000 700 000

SUMMA INTÄKTER : 27 258 669
Verksamhetsstöd vuxenidrott:

IB  : 12 963 935 Vuxenidrott 260 000 520 000
31 381 246

Landslagsstöd till UF 500 000

SUMMA KOSTNADER: 35 144 939
Inklusive *Årsavgifter till UF (balanseras intäker vs kostnader)

BUDGETERAT RESULTAT: -7 886 270

UB  : 5 077 665

Eget kapital ska täcka fasta kostnader för 1 år framåt i tiden
vår ekonomikonsult rekommenderar UB 2 500 tkr per den 2022-12-31

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Budget

Fastställs på Förbundsstämman 2022

* Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel från 2020+2021, 9041246 SEK



*Årsavgifter till UF Ändamålsbestämda medel Sammanställning
Aikido 206743 Projekt Forskning 125 000 Aikido projektmedel 510 000
Allstyle 56485 Projekt Wareware Aikido 360 000 Jutsu 50 000
Armsport 47005 Projekt Demokratidrott 334 343 Tillsammans för fler i rörelse220 000
Brazilian Jiu-jitsu 526860 Projekt Kampsportsskolan 34 027 Forskning 125 000
Bujinkan 38300 Projekt jämställdhet 103 527 Jämställdhet 103 527
Capoeira 85715 Demokratiskt EAF Aikido 60 000 Demokratidrott 334 343
Defendo 3239 Internationella positioner Aikido Sunje 60 000 Elitidrott 215 686
FMA 7505 Internationella positioner Aikido 30 000 Vuxen 520 000
Glima 316 Int. jämställdhetsarbete Jujutsu 50 000 Para 700 000
HEMA 39105 Elitidrottsprogrammet 215 686 Barn & Ungdom 2 350 480
Iaido 36600 Vuxenidrott 520 000 Kampsportsskolan 34 027
Jodo 9000 Paraidrott 700 000 Landslagsstöd 572 124
Ju-jutsu 379020 Barn & Ungdom enl. utvecklingsplan 2 350 480 Återstarsstöd centralt 315 846
Kempo 37920 Landslagsstöd Kempo 43 776 Återstartsstöd uf 1 690 213
Kendo 46500 Landslagsstöd MMA 134 835 Återstart para 800 000
Kickboxning 224400 Landslagsstöd Wushu 78 015 Återstart elit 500 000
Krav Maga 23305 Landslagsstöd Muay Thai 0 9 041 246
Kyokushin/Fullkontaktskarate 178200 Landslagsstöd Jujutsu 215 818
Kyudo 12000 Landslagsstöd Armsport 99 680
MMA 222500 Tillsammans för fler i rörelse 220 000
Muay Thai 770475 5 735 187
Naginata 2250
Shorinjikempo 20331 Ändamålsbestämt återstartsstöd 
Submission Wrestling 129750 Budo 315 846
Systema 5056 Aikido 230 000
Taido 50578 Kendo 55 437
KungFu/Wushu 104535 Armsport 45 000

3 263 693 KungFu/Wushu 340 000
Kickboxning 45 000
Allstyle 120 000
Taido 82 823
Fullkontaktskarate/kyokushin 80 000
MMA 481 708
BJJ 210 245
Para 800 000
Elit 500 000

3 306 059
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Till Förbundsstämman 2022 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Stockholm 2022-02-15 
 

Valberedningens förslag 
 
Två ordinarie ledamöter och båda suppleanterna i förbundsstyrelsen har inför årets 
stämma avböjt omval.  
 
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. 
 
Ordförande  
Fredrik Gundmark  omval 1 år 

 

Ledamöter 

Musse Hasselvall  omval 1 år 

Patrik Asplund  omval 1 år 

Frej Levin  omval 1 år 

Kirsi Höglund  omval 1 år 

Maria Wiese  nyval 1 år 

Annica Jara Cofré  nyval 1 år 

 

Suppleanter 

Veronika Holmsten  nyval 1 år  

Erik Gahnertz  nyval 1 år 

 

 

Övriga nominerade  

Emil Gustafsson 

Daniel Norrgård Darelli 

Oskar Svels 

Neda Khezerian 

 
  



 
 

2(2) 
 

 
Revisorer och revisorssuppleanter 
SB&K:s räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer. En av de 
ordinarie revisorerna samt en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor. 
 
Revisorer 
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år 
Christian Lund  omval 1 år 
 
Revisorssuppleanter 
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år 
Sabrina Sedin Roskvist  omval 1 år 
 
 
Disciplinnämnd 
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. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
 
Ordförande 
Peter Dahlqvist  omval 1 år 
 
Ledamöter 
Daniel Svensson  omval 1 år 
Sara Axelsson  omval 1 år 
 
 
 
 
Valberedningen 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet  
 
Anders Pettersson, ordförande 
Irene Brändström 
Jöran Fagerlund 
 


