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Styrelsens proposition om namnbyte vid årsmötet 2020 
 
Bakgrund och jämförelse 
 
Vårt namn idag  
DISTRIKT STOCKHOLM/GOTLANDS BUDO OCH KAMPSPORTFÖRBUND  
är långt och krångligt. Det är lätt att snubbla på tungan när man ska förklara vad vi heter. Att 
ha med Gotland i namnet för att det är en del i distriktet tycker vi inte är nödvändigt, 
speciellt när det utgör en så pass liten del av hela distriktet jämfört med andra delar.  
Stockholm är den stora regionen, och är det bäst beskrivande. Som jämförelse med andra 
distrikt som också har flera ingående län, kallar de sig då ” Väst”, ”Mellan” etc. 
 
Enligt vår mening bör ett namn vara så enkelt och tydligt beskrivande som möjligt, och vi 
föreslår därför: 
 
STOCKHOLMS BUDO- OCH KAMPSPORTSFÖRBUND 
 
 
Huvud- och distriktsförbundens formella namn som jämförelse 
 
Huvudförbundet: 
 
SVENSKA BUDO- OCH KAMPSPORTFÖRBUNDET 
 
Distrikten: 
 
SVENSKA BUDO- OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET DISTRIKTSFÖRBUND 2 NEDRE NORR 
 
SVENSKA BUDO OCH KAMPSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSFÖRBUND 3 MELLAN 
 
SVENSKA BUDO & KAMPSSPORTSFÖRBUNDET DISTRIKT 5 VÄST 
 
SVENSKA BUDO OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET DISTRIKT ÖST 
 
VÄSTERBOTTENS BUDO OCH KAMPSPORTSFÖRBUND 
 
SVENSKA BUDO- OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET DISTRIKTSFÖRBUND 2 NEDRE NORR 
 
SVENSKA BUDO OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET DISTRIKT SKÅNE 
 
vi heter formellt: 
 
DISTRIKT STOCKHOLM/GOTLANDS BUDO OCH KAMPSPORTFÖRBUND 
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Slutsats 
 
Det finns idag en hel del inkonsekvenser i distriktens namn, vilket gör att det är upp till 
styrelsen att komma med förslag till förbättring. Ur ett användarperspektiv bör ett namn 
vara konsekvent, tydligt och inte för krångligt. Samtidigt måste det hänga ihop med 
helheten, dvs att vi är en del av SB&K.  
Lägg också märke till de olika stavningarna av de befintliga av ”förbund/s…” dvs, alla foge-s 
som växlar. Enligt de språkregler som är praxis ska det vara ett foge-s i detta fall, då 
”kampsport” är ett sammansatt ord (av kamp OCH sport). Detta saknas dock i 
huvudförbundets namn. 
Vi är ju också Distrikt 4 i formell mening, vilket eventuellt också skulle kunna vara med som 
en del, men samtidigt är enkelhet alltid bra. Distrikt x säger heller inget om vart i landet man 
finns. Det känns mer som en intern benämning, och kan till och med vara förvirrande när 
man inte vet vad det refererar till. 
Slutsatsen är att ett förenklat och tydligare namn är att föredra enligt föreliggande förslag. 


