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Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte och det 

ordinarie årsmötet. Styrelsen hade ett av sina fysiska möten i samband med WM i Mauy Thai 

när det hölls i Jönköping. 

Som en fortlöpande del av styrelsearbetet har vi kommunicerat via vår interna fb-grupp. 

 

Vi har ordnat BS&K:s tränarutbildning steg1 i Östergötland 

 

Representanter från distriktet deltog på SB&K:s årsmöte. 

 

Årets arbetshelg hölls i Östergötland och i och med detta har vi nu förlagt en arbetshelg i alla 

tre idrottsdistrikten som ligger i vårt upptagningsområde. Som en del av detta upplägg har vi 

nu fått en bra relation med våra distriktsidrotts-SISU konsulenter och det har varit till stor 

hjälp i samarbetet med dessa.  

 
Följande personer har haft förtroendeuppdrag i distriktet under 2016 
 
ordföranden   vice. ordföranden 
Jennie Hedrén Hasselros (Småland)  Kim Håkansson (Blekinge) 
 

kassör    sekreterare 
Emil Gustafsson (Småland)  Jesper Kedjevåg (Småland) 
 

ledamot    ledamot  
Staffan Gustavsson(Småland)  Johan Lindgren(Småland) 
 
 

revisor utsedd av årsmötet  valberedning 
Ingvar Johansson   Ulrika Ingholt (Småland) 
revisor utsedd av SB&K  Fredrik Schirén (Småland) 
Thomas Hajas    1 vakan 
 
 
Avstämning verksamhetsplan 2016 
 
Distriktets mål var:  

 

• Aktivt välkomna nya föreningar i Distriktet 

Vi har arbetat för att skapa en bra rutin för att möta och informera nya föreningar 

om att distriktet finns och vad vi erbjuder klubbarna i vårt distrikt. 

 

• Genomföra arbetet med hur vi når ut till våra föreningar 

Vi har skapat en fb-sida. 

Vi bjöd in klubbarna i Östergötland att träffa oss när vi var där. 
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• Uppmuntra föreningar i samarbete med Distriktet att arrangera DM i sin 

idrott  

Ett arbete vi lobbat för i flera år men intresset är lågt bland klubbarna i distriktet, 

ett DM har ordnats i Iaido i Linköping, detta tack vare aktiva ledare inom denna 

träningsformen. Följande medaljer delades ut: 

Mudan Anders Tyrén, Linköpings budoklubb 

1-2 dan: Tobias Kandenberg, Sölvesborgs budosällskap 

Sandan: Johan Jönsson, Linköpings budoklubb 

 

• Arbeta vidare med HBTQ projektet 

I samband med träffen Jönköping arbetade vi igenom material vi fått via olika 

organisationer. Vi har skapat en banderoll. Vi har försökt samla klubbar under 

gemensam fana vid Pride-festivaler, i Kalmar gjorde vi vår första marsch. 

Vid mötet i Östergötland ledde vår SISU konsulent oss i arbete kring HBTQ frågor 

och vi insåg att likabehandling är större och valde att vårt fortsatta arbete ska 

benämnas ”Kampsort för alla” 

Övriga händelser i distriktet som vi vill uppmärksamma 

• VM-guld 

Diana Halldén från Jönköping Samuraj tog VM-guld i jujutsu, disciplin ne-waza. 

 

• SM i Iaido  

Linköpings budoklubb tävlade i klasserna mudan (kyu), 3dan och 4 dan, samt tre 

lag anmälda till lagtävlingen och tog hem medaljer i samtliga klasser.  

 

 

 
 
 
Jennie Hedrén Hasselros  Jesper Kedjevåg Emil Gustafsson 
 
 
 
 
Kim Håkansson  Staffan Gustavsson  Johan Lindgren 
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