
Verksamhetsberättelse 2022 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 väst  

Under året 2022 så har verksamheten ökat på alla sätt. Pandemin släppte sitt tag över 
idrotten i form av regleringar men har trots det en stor påverkan i hela distriktet. Många av 
våra medlemsföreningar har det tufft att komma igång efter pandemin och kriget med 
ökade elkostnader har inte gjort det enklare. Fler bidrag och olika stöd än någonsin har 
gått ut för att underlätta. Vi har arbetat med att utveckla distriktets organisation och 
möjlighet att stödja våra medlemmar. SB&K väst tar plats allt fler sammanhang för att 
stärka våra idrotter i samhället. Det är med stor tillförsikt vi går in i 2023 med mycket 
aktivitet inbokad. 
                   styrelsen 

Förtroendevalda 2022 
Förbundsstyrelsen:        
Mikael Bengtsson, ordförande  Lena Zenngard, kassör  Jean Lycke, ledamot   
Anilda Fernandes, vice ordförande    Kenny Friman, vice kassör  Markus Agebrink, ledamot  
Janicke Andersson, ledamot (lämnade uppdraget i okt pga personliga skäl och Marian Hansson tog hennes plats)  
Marian Hansson, suppleant (t.o.m sept)  Claes Alingsjö, suppleant  
Revisor André Angantyr 
Valberedning Henrik Madsen, ordförande      Catarina Johansson, ledamot  Hans Selander, ledamot 

Möten 
Styrelsen har under året haft tio styrelsemöten dessa finns på hemsidan. 

Medlemsavgiften för Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst har varit oförändrad under många 
år med en fast avgift på 800 kr per förening och en rörlig avgift om 10 kr per medlem.  

Administrativa funktioner och köpta tjänster 
Anställd kanslist och samordnare Catarina “Cattis” Johansson.  
Samordnaren har arbetat med förbundets löpande administration, erbjudit service för medlemsföreningarna, 
arrangerat utbildningar samt aktivt arbetat med utveckling av distriktet på flera plan. Kontoret finns i 
samordnarens bostad i Alingsås. 
Marina Regner (Stigbergets Redovisning) ekonomi rådgivning och bokföringstjänst. 
Magnus Axbom projektutveckling, mediarådgivning och it-support. 

Hemsidan 
Hemsida är under ständig utveckling och ska hela tiden förbättras för att vara ett bra stöd för våra 
medlemmar. 

Utrustning för utlåning 
Distriktets kapacitet att hjälpa våra medlemmar med deras evenemang har stärkts under 2022. Avtal med 
SBJJF och SvJJF har ytterligare ökat våra möjligheter. Vi har nu olika typer mattor för användning både 
inomhus och utomhus. Det finns utrustning för tävlingar, ceremonier, expo mm inkl. Profilmaterial. 

Verksamhet 
Distriktet har under 2022 ökat verksamheten på alla sätt. Vi har arrangerat evenemang och stöttat läger, 
tävlingar och uppvisningar. Vi har ökat användningen av distriktets utrustning.  
Distriktets profil har utvecklats med material som nu finns med i alla evenemang och publikationer. 

Vi har arbetat med samhällspåverkan och deltagit i ett flertal träffar och konferenser ofta tillsammans med 
RF/SISU Västra Götaland och/eller Halland. Vi har tillsammans med RF/SISU deltagit för att påverka de 
styrdokument som finns i Göteborg. Detta rör bl a lokalfrågor som har uppmärksammats. 



Region in motion är ett stort Physical Literacy projekt i Västra Götaland där vi är aktiva. Vilket får ringar på 
vattnet till 2023 och kommer att märkas i fler kommuner inom distriktet. 

Vi har utvecklat kontakten med PARA-sporten i Väst och genomfört en del gemensamma evenemang. 

Vi har aktivt arbetat för att öka kontakten med våra medlemsföreningar. Representanter från styrelsen har 
deltagit på allt från träning till årsmöten ute på klubbar.  

Utbildning 
Grundläggande utbildning sker via RF/SISU. Vi har aktivt arbetat för att fler utnyttjar denna möjlighet och tar 
stöd från RF/SISU med föreningsutveckling i samarbete med distriktet. Vi har genomför flera fortbildningar 
centralt och arbetar på att kunna genomföra flera utbildningsprojekt under 2023. Vi har stärkt vår 
organisation och hoppas det ska få önskad effekt under kommande år. 

Bidrag 
Förbundet vill stödja verksamheten inom distriktet på olika sätt. Bidrag är det mest påtagliga.  
De kategorier man kan söka bidrag för är Föreningsutveckling, Läger, Tävling, Uppvisning/examinering och 
Material samt speciella projekt med upp till 30.000 kr / förening. Distriktets har även aktivt gjort aktivt stöd 
med praktiska delar knutna till föreningarnas bidragsberättigad evenemang.      

Totalt har 329.896 kr betalats ut i bidrag under 2022 och det är en ökning med 120% sedan 2021. Lägger 
man till det distriktet har gjort för att stödja olika evenemang så är det en sammanlagd ökning med ca 200% 

Förbundsfakta 
Januari 2023 fanns det inom distriktet 162 anslutna föreningar och 11.667 (+1.378) medlemmar 

Under 2022 har följande förening utträtt:  
Hjo BJJ IF  

Under 2022 har följande 12 föreningar tillkommit:  
Lerums Muay Thai Klubb, Nordic Grappling Arts IF, Sotenäs Armbrytarklubb, Tjörns HEMA-Sällskap,  
Humble Muay Thai Idrottsförening, AGN Kraftsportsklubb, Halmstad Fight Academy IF, TSG Karate Klubb Göteborg, 
Kung-Fu Bac Phai i Halmstads IF, Föreningen Rai Ken Dojo Budogemenskap, Halmstad Fighters Klubb och 
Skaraborgs Aikidoklubb,  

Styrelsen tackar alla för året som gått och ser fram emot ett nytt spännande 2023! 
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