Verksamhetsberättelse 2019
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 väst

Anslutna föreningar
2019 fanns det inom distriktet 158 anslutna föreningar inom 21 olika idrotter.
Totalt medlemsantal 11.931 medlemmar.
Under 2019 har följande 6 föreningar utträtt:
Stenkullens Kickboxning och Självförsvarsklubb
Hässlehus IK
Krav Maga Halmstad IF
Lidköpings Kampsportförening
Lovers of Learning Kampsportsförening
Södra Ryds Fight Center IF
Under 2019 har följande 13 föreningar tillkommit:
Föreningen Capoeria CBV
Mölndals Kampsportsförening
Stenungsunds Kyokushin Karateklubb
Åmåls Kampsportsförening
Åsundens Kampsportsförening
Fristads Aikidoklubb
Fristad Dance & Fight Club
Grapplingsällskapet Livhusaren
Lerum Kickboxningsklubb
Proletären FF
Yamasaki Academy Ingared IF
Hisingens Krav Maga IF
Kali Sikaran Göteborg IF

Styrelse
På årsmötet den 23 februari valdes Claes Alingsjö till ordförande för Distriktets
Förbundsstyrelsen. Till övriga ledamöter valdes:
Dennis Rydén, vice ordförande
Daniel Björkqvist, kassör
Anders Hjorth, ledamot
Under ett extra årsmöte den 28/5 valdes också Anilda Fernandes samt Mikael Bengtsson till
ledamöter.
Valberedningen har under året bestått av:
Pia Moberg, ordförande
Monica Billger, ledamot
Marina Regnér, ledamot
På årsmötet den 23 februari 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 9 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.
SB&K Distrikt Väst har haft Inez Rehn som vikarie för Linnea Blad under hennes
föräldraledighet. Inez avslutade sin anställning den 30/6.
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 tre Specialidrottsförbund och ett annat Specialidrottsdistriktsförbund.
Ett par föreningsbesök har genomförts under året och samtliga har dokumenterats med text
och bild på hemsidan. Samordnaren har också startat en förmodad tradition av att besöka
föreningar på deras årsmöten. Detta är ett ypperligt tillfälle att få en inblick i föreningarnas
verksamhet och berätta om hur distriktet kan vara behjälpligt. Under året besökte
samordnaren tre föreningars årsmöten; Keiko Karatesällskap, Göteborg Shaolin och
Yamasaki Academy.
Utbildning
Det arrangerades en SB&K tränarutbildning steg 3 i Göteborg.
Steg 3 genomförs över två helger, i detta fall 10-11/8 + 7-8/9.
Arrangörsförening var Göteborgs Karate Kai och det var 10 deltagare.

Aktiviteter
Sedan senaste årsmötet har Distriktet:
 För sjätte året i rad var 9 av SB&K Distrikt Västs medlemsföreningar med på
Botaniska Trädgården i Göteborg i samband med Hanami och deras Japantema.
 För fjärde året i rad fanns SB&K Distrikt Väst på plats för Olympic Day på Liseberg i
samarbete med SISU. Fyra föreningar från distriktet deltog under kampsporten och
man samordnade även med Taekwondoförbundet. Även Göteborgs Historiska
Fäktskola var med, dock under egen logi.
 För andra året i rad erbjöd distriktet sina medlemmar en kostnadsfri
föreningskonferens. Datum för denna konferens va tänkt 28/9 på Scandic Europa
och skulle ha fokus på Jämställdhet och hur vi kan behålla våra barn och ungdomar
inom idrotten. Dessvärre fick konferens ställas in pga sviktande intresse.
 Utbildat styrelsen i jämställdhetsfrågor genom interna utbildningar bland annat med
Charlotte Axelsson.
 Startat ett samarbete med Göteborgs kommunala skolor för att erbjuda kampsport i
skolorna. Arbetet är under uppbyggnad, men under året har samordnaren etablerat
en kontakt och kollat intresse från såväl föreningarna som från de kommunala
skolorna.
 Styrelsen och samordnare har deltagit på en SDF-konferens med fokus på
inkludering och jämställdhet. Denna helg blev startskottet för det jämställdhetsarbete
som distriktet under året har startat.
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 endast kan sökas en
gång per halvår.
Under det gångna året beviljades följande bidrag:
Ronin Jujutsuklubb, 5000:- för lägerverksamhet
Capoeira Boa Vontade Suécia, 5000:- för event
Capoeira Boa Vontade Suécia, 4856:- för materialinköp
ABADA Capoeira GBG IF, 5000:- för event
Alingsås Ju-jutsuklubb, 5000:- för event
Laholms Jujutsuklubb, 5000:- för lägerverksamhet
Sjuhärads Fäktskola, 5000:- för event
Nak Muay Varberg, 4688:- för materialinköp

Mölndals Martial Arts, 5000:- för lägerarrangemang
Conde BJJ & Champions MMA, 5000:- för tävlingsarrangemang
Capoeira CVM Alingsås, 5000:- för materialinköp
Bujinkan Sanshi Dojo, 3224:- för materialinköp
Edge Striking, 5.000:- för materialinköp
Mölndals Martial Arts, 5.000:- för tävlingsarrangemang
Abada Capoeira, 1.700:- för materialinköp
Kombatan GBG IF, 4.114:- för tävlingsarrangemang
Nak Muay Varberg, 5.000:- i materialinköp
Sjuhärads Fäktskola, 5.000:- i materialinköp
GBG Muay Thai IF, 5.000:- i materialinköp
GBG Muay Thai IF, 5.000:- för tävlingsarrangemang
Champions MMA & Conde BJJ IF, 5.000:- i materialinköp
GBG KI-Aikidoo sällskap, 5.000:- för lägerverksamhet
Totalt per den 31/12 103.582:-

Mattor att låna
Totalt finns 300 kvm pusselmatta som medlemsföreningarna kan låna till exempelvis
tävlingar eller läger. Distriktet har lånat ut mattorna till våra medlemsföreningar 16 gånger.
Övrig information
I år deltog inte Distrikt Väst på Kulturkalaset då vi under flera år upplevt att vi blivit
bortprioriterade och fått dåliga platser för våra uppvisningar. De föreningar som velat delta
har också haft väldigt olika önskemål och behov vilket gjort det svårt att göra alla nöjda.
Istället har 4 av våra föreningar deltagit under egen logi, men med ett stöd från distriktets
samordnare med allt det administrativa och annat för att de skulle kunna vara med. Vi anser
inte att det finns något egenvärde i att distriktet är med som arrangörer utan ser hellre att
våra föreningar får de uppvisningar de vill ha och hjälper hellre till med detta.
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 och 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 2020!
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