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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. 
 
Kansli 
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. 
Kansliet ska förstärkas för att möjliggöra ett bättre stöd till UF.  
 
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. 
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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).  

 
Anläggning   
Vi vill verka för bättre kampsportsanläggningar, kommunalt och privat. Via ökad 
kunskap om föreningarnas förutsättningar och behov kan vi stötta idrottsföreningar 
och de aktörer som ska bidra till utvecklingen. 
 
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 
 


