


























Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Röstlängd 2022 - Svenska Budo & Kampsportsförbundet Bilaga 1

Röstlängd fastställd på förbundsstämma 2022-03-26

Förening SB&K Medlemmar Röster Distrikt
Barkarby Jujutsu Klubb 1217 9 1 Stockholm/Gotland
Berserk MMA förening 1806 76 1 Stockholm/Gotland
Borlänge Kampsportförening 240 171 2 Mellan
Fenix Budo och Kampsportsförening 1903 316 3 Skåne
Fighter Centre IF 1621 1230 3 Väst
Forca Fighting MMA Klubb 1892 129 2 Stockholm/Gotland
Furulunds Kickboxnings Klubb 1559 54 1 Skåne
Föreningen Abadá-Capoeira Malmö 1950 20 1 Skåne
Föreningen Arvika Systema 732 19 1 Mellan
Föreningen MMA Mukumbusu 2442 20 1 Stockholm/Gotland
Föreningen Sedokan Aikido Dojo Växjö 1215 61 1 Öst
Föreningen Stockholms Jodokai 790 11 1 Stockholm/Gotland
Föreningen Stockholms Kendo Allians 796 60 1 Stockholm/Gotland
Föreningen Team Hang Loose 2379 34 1 Mellan
Goju Ryu Karateklubb Höganäs 2477 3 1 Skåne
Gothia Sportförening 1575 7 1 Öst
Hudik BJJ IF 2318 33 1 Mellan
IF Skövde Karate Kai 604 152 2 Väst
Idrottsklubben Studenterna i Umeå 1468 386 3 Övre norr
Ju-jutsuklubben Dokan Dojo 700 70 1 Väst
Kampsportsföreningen Växjö Titans 1261 295 3 Öst
Kibo Dojo Kendoklubb 2053 52 1 Stockholm/Gotland
Klubb Bujinkan Tetsu Dojo 1361 8 1 Stockholm/Gotland
Lunds Aikidoklubb 509 73 1 Skåne
Malmö Budoklubb 748 60 1 Skåne
Odenplan Fightgym Idrottsförening 2189 363 3 Stockholm/Gotland
Real Fighter Sällskap 1676 244 3 Skåne
STHLM SHOOT och Loyalty Muay Thai Förening 1769 224 3 Stockholm/Gotland
Shogun Jujitsu Halmstad IF 1576 11 1 Väst
Sollentuna Kampidrottsförening och träningscenter 590 265 3 Stockholm/Gotland
Stockholms Taido Förening 781 78 1 Stockholm/Gotland
Stockholms Wushu Kung fu IF 1427 138 2 Stockholm/Gotland
Södermalms Shaolin Förening 1986 261 3 Stockholm/Gotland
Team Leites Stockholm IF 1888 416 3 Stockholm/Gotland
Umeå Budoklubb 107 208 3 Övre norr
Varbergs Kampsportsförening 953 84 1 Väst
Virket Fighting IF 2596 11 1 Skåne
Westfight IF 2466 4 1 Väst
Wuzuquan Nacka IF 2590 15 1 Stockholm/Gotland
Yamasaki Academy Göteborg IF 1409 271 3 Väst
Yamasaki Academy Ingared IF 2481 24 1 Väst
Östersunds Jeet Kune Do Klubb 1573 130 2 Nedre norr
Antal föreningar 42 6096 71
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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 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.

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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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. Förordning 
(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
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.
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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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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. -
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






