SVENSKA KAMPKONSTFÖRBUNDET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Svenska Kampkonstförbundet administrerar idrotterna Allstyle, Krav Maga, Kempo, FMA,
Systema, Defendo och Glima. Styrelsen har haft fyra styrelsemöten under året samt årsmötet.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Martin Jönsson
Kassör Marina Regner
Sekreterare Michael Carlsson
Ledamot Jens Nykvist
Ledamot Eva Callenbo Motsieloa
Suppleant Fredrik Johansson
Suppleant My Johansson
År 2020 har väl precis som för alla andra inneburit förändringar och att ställa om kring sådant
man tagit för givet. Det har varit ett utmaningarnas år där många verksamheter såsom
tävlingar och cuper har fått ställas in. Vårt enda landslag, Kempolandslaget, fick både VM och
EM inställt och Kampsportsfestivalen i Stockholm där många av våra idrotter tänkt deltaga
ställdes också in. Liksom så många föreningar som fått förändra, ställa om, ställa in och
förhålla sig till riktlinjer som uppdaterats regelbundet för att begränsa denna smittspridning.
Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten, 2 fysiska och 2 digitala samt årsmötet som
också blev historiskt då vårt förbund var först ut med att hålla ett digitalt årsmöte inom
Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Under året har styrelsen granskat och godkänt föreningsansökningar och tävlingssanktioner.
Granskat och berättigat bidrag till våra idrotter. Tagit fram en bidragsmall för 2021 där våra
idrotter kan söka medel från. Fortsatt vårt arbete med att synliggöra förbundet via sociala
medier dvs facebook och vår hemsida som under början av året byggdes klart.
För att öka idrotternas inflyttande så har styrelsen arbetat aktivt med att få våra idrotter att
organisera sig inom kommittéer. I slutet av året var tre av våra sju idrotter organiserade men
ytterligare två på god väg och detta arbetet kommer fortgå under 2021.
Vid årsslutet lämnar Allstyle Kampkonstförbundet och bildar eget Underförbund vilket
klubbades igenom under SB&Ks årsstämma.
Utöver styrelsearbetet så har mycket av arbetet skett ute bland våra idrotter och föreningar.
Året i siffror:
Idrott
Allstyle
Krav Maga
Kempo
FMA
Defendo
Systema
Glima

Föreningar
46
13
12
8
4
2
1

