SKÅNES BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUND
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Skånes Budo & Kampsportsförbund (Förbundet) administrerar och organiserar föreningar
runt om i Skåne. Alla våra föreningar är medlemmar i Riksidrottsförbundet via Svenska Budo &
Kampsportsförbundet. Inom Förbundet har vi en stor bredd med 22 idrotter, 108 föreningar
och ca 7200 medlemmar. Förbundet bildades 1966 men då under namnet Skånes
Judoförbund och hade detta namnet fram till 1975 då man bytenamn till Skånes
Budoförbund. 2004 fick vi vårt nuvarande namn.
Styrelsen har haft fyra fysiska styrelsemöten under året samt årsmötet.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Martin Jönsson
Kassör Andre Angantyr
Vice ordförande Patrick Van Hengel
Sekreterare Madleine Mårtensson Krokstäde
Ledamot Anders Olsson
Suppleant Sabrina Sedin Roskvist
Suppleant Ludvig Ramel
Adjungerad ledamot Leif Almö (Hedersordförande)
Revisor Thomas Hajas
Revisorsuppleant Karin Carlsson
Valberedning Anders Slätteryd och Camilo Pozo
Officiella uppdrag inom styrelsen:
Martin Jönsson
Ordförande Skånes BKF
Ordförande Svenska Kampkonstförbundet
Ordförande Svenska Kempoförbundet
Förbundskapten Svenska Kempolandslaget

Andre Angantyr
Kassör Skånes BKF
Sekreterare Förb. Sweden Jujutsu Ryu
Revisor Svenska Kampkonstförbundet
Ordförande Valb. Jujutsufederationen

Patrick Van Hengel
Madleine Mårtensson Krokstäde
Vice Ordförande Skånes BKF
Sekreterare Skånes BKF
Revisor Skånes Karateförbund
Lekmannarevisor Sv. Kickboxningsförb.
Revisor Svenska Kempoförbundet
Valberedning ledamot Skånes Idrottsförbund
Valberedning Ordförande Svenska Kampkonstförbundet
Valberedning Ordförande Förbundet Jujutsu Ryu

Anders Olsson
Ledamot Skånes BKF
Sekreterare Svenska Kempoförbundet

Sabrina Sedin Roskvist
Förbundskapten för Svenska
-Kickboxningslandslaget
Suppleant Skånes BKF
Lekmannarevisor SB&K

Leif Almö
Ordförande Skånes Karateförbund
Honorär Generalkonsul för Japan
Hedersordförande Skånes BKF
Hedersordförande MISO
Förbundet har under året löpande tagit emot och granskat nya föreningsansökningar, svarat
på skrivelser till Förbundet, fördelat bidrag, upplyst föreningar om våra utbildningar och vilka
bidrag som finns att söka via Förbundet och vilken hjälp vi kan bidra med.

2020 då Covid-19 förändrar spelplanen
Vi hade stora planer för 2020 med planerade utbildningar, både steg 1 och steg 2 men även
MotoriQ som skulle sänka trösklarna och få fler ungdomar in i idrottsrörelsen. Våra planer
med att utöka våra föreningsbesök för att visa oss bland föreningarna samt vår stora satsning
på en gemensam kampsportshelg, DM Helgen… Allt detta kom att grusas och istället blev det
till att förmedla information till föreningar om riktlinjer, rekommendationer, statliga- och
kommunala direktiv och lagar kring covid-19. Föreningar fick ställa om och försöka tänka nytt
för att på nått sätt kunna fortsätta att erbjuda idrott och samtidigt följa de olika direktiv som
kom från alla håll och kanter. Samma sak blev det för oss, vårt vanliga fokus i
förbundsfrågorna förändrades och vårt fokus gick istället åt att förmedla information och
svara på frågor.
Så redan nu ser vi fram mot nästa års verksamhetsberättelse där vi hoppas kunna förmedla
statistik kring SM, EM och VM medaljer, vår DM Helg och våra utbildningar.
Nya medlemsföreningar för 2020 har vi listat nedan:
Hörby Kampsportsklubb
Höganäs Thaiboxningsklubb
Bromölla Jujutsuklubb
Malmö Friskvårdsklubb
Bidrag har delats ut till följande föreningar under 2020:
Aktivitetsbidrag
Malmö Historiska Fäktskola 5000kr
Utbildningsbidrag
Fighting Spirit Malmö 2700kr
Vi har även via vår hemsida och sociala media förmedlat föreningsnyttig information från
SB&KF och RF SISU Skåne samt om olika bidragsansökningar såsom idrottslyftet.
Under året har styrelsen representerat Förbundet på olika konferenser och seminarium,
bland annat; Förbundskonferensen, RFs Distriktsidrottsmöte, Distriktskonferens mellan alla
SB&K distrikt samt Huvudförbundets (SB&K) årsstämma.

Profilmaterial har vi tagits fram, delat ut förbundets beachflagga till några av Förbundets
föreningar samt erbjudit våra föreningar utlåning av mattor utan kostnad. Under 2020
beslutade vi även att ta fram två förtjänsttecken och en mall och ansökningsförfarande kring
detta. Förtjänsttecknen går att ansöka under 2021. Även ett medlemscertifikat är under
framtagande. Detta då det framkommit önskemål om just ett sådant från några av våra
medlemsföreningar.

