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Verksamhetsberättelse 2021 
 

 
TAWK på Fryshuset december 2021. Foto: Peder Finnsiö 
 
Stockholms Budo & Kampsportsförbund - distrikt 4 är ett eget förbund för 
medlemsföreningar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet i region 
Stockholm-Gotland. Genom SB&K är förbundet anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). 
Förbundet representerar SB&K:s medlemmar i regionen, och dess huvudsakliga syfte är att 
ta vara på och verka för medlemmarnas intresse regionalt. 
 
Styrelsens huvudsakliga uppgift rent praktiskt är att fördela de bidrag som kommer 
förbundet till del genom medlemsavgifterna, samt bidrag från Stockholmsidrotten och RF. 
Förbundet förvaltar och lånar ut egen utrustning som alla medlemmar kan ta del av. 
Vi verkar för att marknadsföra våra idrotter i regionen främst genom att koordinera 
möjligheter för tävlingar och uppvisningar, genom bland annat Kamsportsfestivalen och 
liknande arrangemang. 
Styrelsen undersöker även löpande olika möjligheter att förbättra förutsättningarna för 
medlemmarna och deras verksamhet. Den stora bristen på idrottsanläggningar i regionen 
gör detta till en prioriterad fråga. 
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Styrelsen har under 2021 bland annat: 
 

• haft fem protokollförda styrelsemöten, varav ett utökat arbetsmöte under heldag, 
samt ett stort antal informella möten 

• arbetat för att skapa fler idrottsanläggningar i både stor och liten skala för kampsport 
i regionen, genom ett aktivt påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare 

• samarbetat i strategiska frågor med övriga kampsportsförbund utanför SB&K 

• representerat förbundet i RF-SISU Stockholm på ett flertal möten. 
 
 
Ekonomin 
Coronapandemin har återigen präglat större delen av verksamhetsåret. Då medlemmarna 
inte kunnat genomföra sina aktiviteter i samma utsträckning som vanligt, har betydligt färre 
bidrag har sökts och betalats ut, vilket påverkat resultatet positivt.  
Vissa kompletterande inköp av utrustning har gjorts i mindre skala. 
Årets resultat ligger under budget, och förbundets ekonomi är i allmänhet god. 
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning 
med noter. 
 
Medlemmar 
Antal aktiva medlemmar: 14309 
Antal föreningar: 208 
Fördelning: flickor: 3061 – kvinnor: 1936 – pojkar: 5066 – män: 4773  
 
 
Styrelsen 
Peder Finnsiö, ordförande 
Mats Philipson, sekreterare  
Marlon Schramm, kassör 
Thabo Motsieloa, vice ordförande 
Carmen Rosengren, ledamot 
Malin Anna Lindgren, ledamot   
Johan Halldin, ledamot 
 
Valberedning: Håkan Ozan 
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