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Under året har styrelsen bl.a. arbetat med att få koll på de olika idrottdistrikten vi till 
hör, Smålandsidrottsförbund, Blekingeidrottsförbund och Östergötlands-
idrottsförbund. I detta arbete har vi kontaktat och dokumenterat vilka som är SB&K:s 
kontaktpersoner i respektive förbund och börjat etablera en varaktig kontakt med 
dessa. Tack vare detta har vi nu 2014, sökt SDF-bidrag från samtliga idrottsdistrikt. 
Vi har även på 2 av våra fysiska möten bjudit in representanter från Småland och 
Blekinge. 
 
Under året har även en rutin kring nya klubbar i distriktet börjat fungera, distriktet får 
numera förhandsinformation om klubbar som söker medlemskap i SB&K. 
 
I dagsläget äger distriktet mattor för distriktets klubbar att låna/hyra.  Flera av våra 
sporter kräver träningsbur och dessa grupper har ett ökat tränanarantal. Därför valde 
vi i år att via ett gemensamt projekt med Blekingeidrotten och en klubb i Blekinge 
starta införskaffandet en sådan bur. Buren kommer ägas av distriktet, få användas 
utav samarbetsklubben i minst 3 år men skall så som våra mattor vara tillgänglig för 
utlåning/uthyrning. 
 
Vi har arbetat med strukturer kring VAD ska distriktet göra och sammanställa en 
årslista över saker som distriktet MÅSTE göra. Detta för att göra arbetet lättare och 
även underlätta för nya styrelseledamöter att arbeta i distriktet.  
 
Följande personer har haft förtroendeuppdrag i distriktet under 2014 
 
ordföranden   vice. ordföranden 
Jennie Hedrén Hasselros (Småland)  Jesper Kedjevåg (Småland) 
 
kassör    sekreterare 
Emil Gustafsson (Småland)   Magda Brattgård (Östergötland) 
 
ledamot    ledamot  
Kim Håkansson (Blekinge)   Vakant 
 
ledamot 
Pär Emanuel (Blekinge) 
 
revisor utsedd av årsmötet  valberedning 
Ingvar Johansson   Mattias Nilsson(Småland) 
revisor utsedd av SB&K  Fredrik Schirén(Småland) 
Thomas Hajas    1 vakant 
S&F Nordica Revision   
 
Styrelsen har under åter hållit 8 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte 
och det ordinarie årsmötet. Det flesta mötena har ägt rum via skype. Våra fysiska 
möten har vi spridit geografiskt så att allt inte centreras till Växjö och Småland. 



Verksamhetsberättelse 
             2014 

Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundet	   Jennie	  Hedrén	  Hasselros	  
Distrikt	  6	  Östra	  	   Slånvägen	  3	  
org.	  nr.	  829502-‐7745	   350	  52	  Växjö	  
Postgiro:	  695943-‐1	   0735-‐501525	  
www.kampsportost.se	  	   ordforande@kampsportost.se	  

Avstämning verksamhetsplan 2014 
Distriktets mål var:  
 
• att öka kontakten med våra medlemsföreningar i distriktet för att genom 
personlig kontakt ta reda på vad/hur vi kan hjälpa till i verksamheten. 
 
Vi har inom styrelsen delat upp klubbansvar på ledamöterna, detta för att förtydliga 
vilka klubbar var och en i styrelsen ska arbeta mot. Varje ledamot har sedan ansvarat 
för att kontakt tagits på något vis. Detta är ett ständigt pågående arbete. 
 
• vara en partner till distriktets alla klubbar som de kan vända sig till.  
 
Detta mål är inte lätt att utvärdera men vi har under året haft kontakt med flera 
föreningar med frågor där vi bistått dem. Här kommer vi arbeta vidare på att bli en 
mer naturlig partner att vända sig till vid behov. 
 
• förenkla systemet för bidragsansökningar och förhoppningsvis öka antalet 
klubbar som söker bidrag, samt att göra det mer lönsamt för klubbarna att söka 
bidrag för sin verksamhet.  
 
Under året arbetade vi fram nya kriterier för att söka bidrag, vi såg över våra 
dokument och justerade de som behövdes. Vi bedömer att vårt arbete har gett ett 
gott resultat här nedan ser ni förändringen sedan 2013. 
2013 var bidragssumman 10 850 kr 
2014 var bidragsumman 28 800 kr (Not enl. resultatraport konto 4751-4753 kan man se fördelningen av sökta 
bidrag mellan distrikten) 
   
• satsas på utbildning.  
 
Inga utbildningar genomförda i distriktets regi, samtal med både sisu och SB & K har 
dock förekommit om hur vi skulle kunna genomföra div. utbildningar.  
 
• att ordna en DM-helg med flera av distriktets idrotter  
 
Datum var inplanerat och arbetet hade börjat, pga. olika omständigheter blev inte DM 
helgen av. Via har dock under året via inhämtad fakta från bl.a. RF arbetat fram och 
samanställt strukturer kring hur ett dm ska se ordnas. Vi har lagt upp en dmflik på vår 
hemsida. 
Vi i styrelsen tror på idén med en samlad DM helg lite i enlighet med förbundet 
SMveckor. 
I distriktet har det hållits ett dm i Iaido.  
 
 
Jennie Hedrén Hasselros Jesper Kedjevåg Emil Gustafsson 
 
 
 
Kim Håkansson  Magda Brattgård Per Emanuel  


