Verksamhetsberättelse 2018
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 Väst
Anslutna föreningar
År 2018 fanns det inom distriktet 160 anslutna föreningar inom 19 olika idrotter. Totalt
medlemsantal 11808 medlemmar.
Under 2018 har följande utträtt
Föreningen Yogui BJJ
Hylte Kickboxningsförening
Uddevalla Kendo klubb
Tranemo Aikidoklubb
Borås Kung-Fu och Qi-gong klubb
Föreningen Africabaiana
Epic Fight Club Kortedala Idrottsförening
Föreningen CBV Torslanda
Vongtale Kampsportsförening
Kungsbacka Armsportsklubb
Under 2018 har följande tillkommit
Fighter Krav Maga Förening
Föreningen Sjuhärads Fäktskola
Föreningen Trollhättans Armsport
Lovers of Learning Kampsportförening
Föreningen Halmstad HEMA
Lion Crown Muay Thai IF
Ultimate Muay Thai Halmstad IF
Borås Wushu Shaolinklubb
Hjo BJJ IF
Westfight IF
Styrelse
På årsmötet den 3 februari valdes Claes Alingsjö till ordförande för Distriktets Förbundsstyrelse. Till
övriga ledamöter valdes:
Sofia Billger, vice ordförande
Linn Wennergren (avgick 2018-04-18. Ersattes av Urban Scott kassör som tidigare valdes till ledamot
den 3 februari)
Fanny Åhrman, ledamot
Urban Scott, ledamot
Caroline Wallström, ledamot

Christian Matti, ledamot
Valberedningen för Distrikt Väst under verksamhetsåret har varit:
Pia Moberg
Monica Billger
Julia Dahlqvist
Medlemsavgiften bestämdes på årsmötet den 3 februari 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 styrelsemöten samt en gemensam konferens och arbetsträff för
styrelsen på Arken Spa där representant från SISU var på plats och föreläste. Protokoll för samtliga
styrelsemöten finns på hemsidan.
Distrikt Väst
Distriktet har synts både utåt i samhället samt under interna arrangemang såsom tävlingar och
uppvisningar.
SB&K Distrikt Väst har haft Johan Eriksson som vikarie för Linnea Blad under hennes föräldraledighet
(2018-02-01 till 2018-10-03). Linnea har under februari och mars månad lärt upp nya vikarien och
erhållit lön per timme. Efter Johans uppsägning anställdes Inez Rehn med tillträde 2018-10-26 som
förbundets samordnare under Linnea Blads föräldravikariat.
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 året haft kontor på Engelbrektsgatan i Göteborg som delas med fyra
andra Idrottsförbund. Dessvärre har inte fler än två föreningsbesök hunnits med under året. Dessa
skedde precis i början av december månad och finns dokumenterat med text och bild på hemsidan.
Föreningsbesök är någonting samordnaren gärna lägger mer tid på under 2019.
I början av 2018 gav Distrikt Väst bort 20 stycken pusselmattor till en grundskola i ett
socioekonomiskt utsatt område i Göteborg. Syftet med detta var att ge eleverna en meningsfull
aktivitet utanför lektionerna och förhoppningsvis leda till attmånga barn hittade kampsporten som
idrott. Under våren användes mattorna för kampsportsträning som en extra eftermiddagsaktivitet för
eleverna, nu på hösten används de fortfarande men framförallt för spontan rörelseaktivitet under
rasterna. Under 2019 letar vi efter liknande projekt att stötta och följa upp.
Ytterligare är de biobiljetter som distriktet skickar ut till alla årets SM-vinnare inom distriktet. 2018
var ännu ett framgångsrikt år för våra föreningar och inte mindre än 27 vinnare har korats!

Utbildning
26 ledare har utbildats vid ledarutbildningar som genomförts i förbundets regi.
I oktober hölls Tränarutbildning Steg 1 och Steg 2 i Göteborg med totalt 16 deltagare. En
sammanhängande Steg 3 utbildning genomfördes, en i november samt en i januari 2019 med 10
deltagare
Jämställdhetsutbildningar
Distrikt Väst har under året arrangerat två utbildningar med tydlig inriktning mot jämställdhet och
mångfald. Den 28 april höll Marco Vega ett utbildningstillfälle innehållande information om
mansnormer och jämlikhet samt verktyg för vidare arbete mot och med detta, totalt 12 deltagande.
Den 7 oktober föreläste Musse Hasselvall i samma ämne med inriktning mot praktiska verktyg i
arbetet mot en mer jämställd idrott, totalt 10 deltagare.
Aktiviteter
Sedan senaste årsmötet har Distrikt Väst bland annat arrangerat och deltagit i följande aktiviteter:
- För femte året i rad var några av SB&K Distrikt Västs medlemsföreningar med på Botaniska
Trädgården i Göteborg i samband med Hanami och deras Japantema. Totalt deltog 8 föreningar med
över 80 deltagare på plats under dagen samt representant från Distrikt Väst.
- För tredje året i rad fanns SB&K Distrikt Väst på plats för Olympic Day på Liseberg i samarbete med
SISU. Tre föreningar från distriktet deltog. Keiko KS, Martial arts centre samt Föreningen
Africabaiana. Även Göteborgs historiska fäktskola deltog, dock under egen regi.
- I år deltog 6 medlemsföreningar under Kulturkalaset 2018 samordnat av Distrikt Väst.
- Distrikt Väst var representerade under förbundskonferensen den 24/11 i Malmö i samband med
Jujutsu-VM där alla distrikt och underförbund var inbjudna. Konferensen hade temat Idrottens
intensifierade jämställdhetsarbete och Trygg idrott och att skapa trygga idrottsmiljöer.
Distriktskonferens
Distrikt Väst arrangerade den 22 september sin första konferens för medlemsföreningar på Arken spa
i Göteborg. Sammankomsten finansierades av Västra Götalands Idrottsförbund och temat var från
traditionell förening till aktiv aktör. Distriktets idrottskonsulent föreläste om RF:s vision strategi 2025
och Tryggve Olsson från SISU föreläste om konceptet Win Win West. Totalt 20 deltagare från 10
föreningar närvarade och efterföljande utvärdering av konferensen visade på att deltagande
föreningar gärna ser mer av denna typ av arrangemang.

Bidrag:
Distriktet betalar ut bidrag till sådana arrangemang, tävlingar och materialinköp som gynnar Budo &
Kampsporten i Väst.
Under det gångna året beviljades följande bidrag:
IF Capoeira Volta ao Mundo Alingsås, 5000 för materialinköp
IF Capoeira Volta ao Mundo Alingsås, 5000 för event efter #metoo
Edge Striking förening, 5000 för inköp av träningsutrustning
IF Capoeira Volta ao Mundo Göteborg, 15000 för familjearrangemang
Yamasaki Academy Göteborg IF, 4961 för lägerarrangemang
Haruyama Aikijujutus Budoklubb, 4950 för verksamhet
Kombatan Göteborg IF, 5000 för lägeraktivitet
Taikodan Stenungsund, 5000 för lägeraktivitet
Nak Muay Varberg IF, 4293 för materialinköp
BK Shindo, 5000:- för lägerverksamhet
Jujutsuklubben Ronin, 5000:- för lägerverksamhet

Totalt 64204:Mattor att låna
Distrikt Väst Hyrde ut mattorna vid 13 olika tillfällen. Totalt finns 340 kvm pusselmatta som
medlemsföreningarna kan låna till exempelvis tävlingar eller läger.
Under 2018 inventerades också samtliga pusselmattor och 137 mattor (hela och bra skick) fortsätts
förvärvas medan resterande 163 mattor (sämre skick) har börjat säljas av under året till kommuner,
kampsportsföreningar och privatpersoner inom distriktet.
Distriktet köpte i december månad in 165 nya mattor för att våra föreningar ska kunna fortsatt låna
300 kvm matta.

Övrig information
Styrelsen tackar alla för året som gått och ser fram emot ett nytt spännande 2019!
Göteborg februari 2019
Claes Alingsjö ordförande
Sofia Billger vice ordförande
Urban Scott kassör
Fanny Åhrman ledamot
Christian Matti ledamot
Caroline Wallström ledamot

