
 

Verksamhetsberättelse 2020 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 väst 

  
  
Anslutna föreningar 
2020 fanns det inom distriktet 159 anslutna föreningar inom 20 olika idrotter. 
Totalt medlemsantal 12.471 medlemmar. 
  
Under 2020 har följande 4 föreningar utträtt:  
Knallens Karateklubb  
Ultimate Muay Thai Halmstad IF 
Kali Sikaran Göteborg IF 
Föreningen Kyo Jiujitsu 

Under 2020 har följande 7 föreningar tillkommit:  
Föreningen Africabaiana 
Nossebro Kampsportförening 
Lerums Muay Thai Klubb 
Alingsås Krav Maga IF 
BIting Rattan Stick Fighting IF 
Borås Grappling Academy IF 
Internationella Kampkonstskolan IF 

Styrelse 
På årsmötet den 15 mars valdes Claes Alingsjö till ordförande för Distriktets 
Förbundsstyrelse. Till övriga ledamöter valdes:  
  
Mikael Bengtsson, vice ordförande  
Daniel Björkqvist, kassör 
Anilda Fernandes, sekreterare  
Kenny Friman, ledamot 

Valberedningen har under året bestått av: 
Pia Moberg, ordförande 

På årsmötet den 15 mars fastställdes medlemsavgiften för Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet Distrikt Väst till en fast avgift på 800 kr per förening och en rörlig avgift 
om 10 kr per medlem. Styrelsen har under året haft 11 antal styrelsemöten samt  
1 arbetsmöte. Protokoll för styrelsemötena finns på hemsidan  



 Distrikt Väst 
  
Distriktet har synts både utåt i samhället samt under interna arrangemang såsom tävlingar 
och uppvisningar. De få månader som vi kunde vara aktiva. 
  
SB&K Distrikt Väst har haft Catarina “Cattis” Johansson som samordnare under året.  

Samordnaren har arbetat med förbundets löpande administration, erbjudit service för 
medlemsföreningarna, arrangerat utbildningar samt aktivt arbetat med utveckling av 
distriktet på flera plan. Förbundet har under årets 6 första månader haft kontor på 
Engelbrektsgatan i Göteborg som delas med tre Specialidrottsförbund och ett annat 
Specialidrottsdistriktsförbund. 
Den andra halvan av året har kontoret funnits i samordnarens bostad i Alingsås.  
  
Pga Covid-19 har SB&K Distrikt Väst försökt att vara aktiva genom att förbereda sig när 
restriktionerna släpper. Det har köpts in stora tält för att tävlingar/arrangemang skall kunna 
utföras utomhus.  
Nya bidrag håller på att justeras för att snarast kunna släppa dem på den nya hemsidan. 

Nytt system för bidrag jobbas det med för att ge dem som utbildar sin förening belöning för 
detta. Vi anser att en bra struktur på föreningen gynnar alla även de små föreningarna. 
Tydliga kravspecifikation kommer att finnas. 

Utbildning 
Pga Covid-19 har inga utbildningar varit möjliga. 

Aktiviteter 
  
Sedan senaste årsmötet har Distriktet: 
  
● Ordförande har varit med på utbildning med RF-Sisu, tränarutbildning steg 1+2.  

Tanken är att vi skall utveckla föreningarna i Distrikt Väst genom att öka samarbetet 
med RF-Sisu. 

● Delar av styrelsen har varit aktiva på WestFight’s läger. Här kommer vi starta kluster så 
snart covid-19 inte sätter stopp för verksamheter.  

Bidrag: 

Bidrag ges till arrangemang som gynnar budo och kampsport i Distrikt Väst.                       
För år 2019 ändrades reglerna om hur man kan ansöka från distriktet. Tillades gjordes en ny 
bidragskategori, Föreningsutveckling, utöver de fyra sedan innan etablerade kategorierna 
Tävlingsarrangemang, Arrangering av träningsläger, Materialinköp samt Uppvisningar/
Graderingar. Infördes gjordes att kategorin materialinköp kan sökas en gång per halvår.  

Under det gångna året beviljades (och utbetalades) följande bidrag: 

Åsundens Kampsportsklubb, 1.394:- för materialinköp (avser höst-19) 
United MMA, 4.750:- för materialinköp 
Halmstad Muay Thai, 5.000:- i tävlingsbidrag 
För. Shaolin, 5.000:- för materialinköp 



Edge Striking, 5.000:- för materialinköp (avser höst-19)  
Edge Striking, 5.000:- för materialinköp (avser vår-20) 
IF Capoeria CVM GBG, 600:- för materialinköp 
IF Capoeira CVM GBG, 4.400:- för materialinköp 
Capoeria CLEE, 4.810:- för materialinköp 
Spirit Kampsportförening, 4.853:- för materialinköp 
Åsundens kampsportsklubb, 5.000:- för materialinköp (avser vår-20) 
West Coast, 5.000:- i tävlingsbidrag 
Varberg Muay Thai, 5.000:- för materialinköp 
Riai Aikido dojo, 5.000:- i lägerbidrag 
Sjuhärads Fäktskola, 3.340:- för materialinköp 
Sanshi Dojo, 5.000:- för materialinköp 
Halmstad Aikido, 5.000:- för materialinköp 
IF Capoeria CVM, 5.000:- i lägerbidrag 
Edge Striking, 5.000:- för materialinköp (avser höst-20) 
Westfight, 2.429:- i tävlingsbidrag 
Westfight, 2.551:- i tävlingsbidrag 
Varberg Muay Thai, 4.518:- i tävlingsbidrag 
Westfight, 5.000:- i lägerbidrag 

Totalt per den 31/12-20  98.645:-  

Utrustning för utlåning 

Totalt finns 300 kvm pusselmatta som medlemsföreningarna kan låna till exempelvis 
tävlingar eller läger.  Distriktet har lånat ut mattorna till våra medlemsföreningar 2 gånger.  
Under året har en upphandling av mer mattor, ett ytterligare matchområde (tatami) samt tält, 
rollups och material lämpligt för expo, uppvisningar och tävlingar. Det är vår förhoppning att 
detta materialet kommer att hjälpa våra klubbar i återuppstarten när Corona släpper taget.  

Övrig information 

I linje med Svensk Idrottssatsning i och med Strategi 2025 har distriktet under året startat ett 
arbete för jämställdhet. Vi ser arbetet som någonting pågående och satsar på att detta ska 
bli en etablerad och självklar del av det vardagliga arbetet. Under året har vi framförallt 
utbildat oss själva och erbjudit våra föreningar utbildningar inom ämnet, men arbetet är som 
sagt planerat att fortgå.  

Styrelsen tackar alla för året som gått och ser fram emot ett nytt spännande 2021! 
  
  
Alingsås februari 2021 
  
Claes Alingsjö  ordförande                                                                                       
Mikael Bengtsson  vice ordförande 
Daniel Björkqvist    kassör                                                                                            
Anilda Fernandes    sekreterare                                                                                  
Kenny Friman    ledamot 


