
 

 

Hej och välkommen som medlemsförening i 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

 

IdrottOnline 

Enligt ett av besluten på Riksidrottsmötet 2011 så kommer fördelningen av 
Riksidrottsförbundet (RF) anslag till respektive Specialidrottsförbund (SF) (Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) är ett av 70 SF inom RF) bland annat hämtas 
från de uppgifter som finns registrerade i IT-systemet IdrottOnline. Det gäller 
framförallt föreningarnas medlemsregister. 
 
Detta innebär att ni ska registrera ert medlemsregister i IdrottOnline för att inte SB&K 
ska tappa en stor del av finansiering i framtiden.  
 
Två viktiga former av stöd som påverkas av uppgifterna i IdrottOnline är SF-stödet 
och Idrottslyftet. SF-stödet är en viktig del i SB&Ks finansiering och Idrottslyftet går 
direkt till satsningar i medlemsföreningarna. Förenklat kan man säga: ju fler 
medlemmar vi registrerar i IdrottOnline, desto större resurser till budo och 
kampsport framöver.  
 
Det finns andra vinster med att registrera medlemmarna i IdrottOnline. Systemet 
utvecklas hela tiden och kan hjälpa SB&K centralt, våra underförbund och våra 
föreningar med administration och kommunikation gentemot medlemmarna.  
 
På kansliet kommer Matilda Ritzén att arbeta med den här frågan.  
 
Matilda nås på 08-714 88 70 eller via e-post kanslist@budokampsport.se 
 
Tveka inte att höra av er – vi vill gärna hjälpa er! 
 
Ni anslutit er förening till IdrottOnline på följande sida 
http://www1.idrottonline.se/SkaffaIdrottOnline/ 

Här hittar ni manualer för IdrottOnline klubb http://www1.idrottonline.se/Manualer/ 
 

 

 



 

 

Bidrag 

Idrottslyft 

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och 

ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. 

SB&K har fördelat ca 2,8 miljoner kronor till medlemsföreningarna varje år. SB&K har 

haft en ansökningsperiod för Idrottslyftet i början av varje år. Håll koll på 

http://www.budokampsport.se/ans%C3%B6kan-idrottslyftet för mer information om 

kommande ansökningsperiod. 

 

Det finns andra organisationer där det också går att söka idrottslyftmedel ifrån. 

Föreningarna kan och bör även söka bidrag från de Distriktsidrottsförbund inom RF 

som de tillhör. Även distriktsförbunden i SISU, idrottsrörelsens 

utbildningsorganisation, har vissa bidragsmedel ämnade för ledarförsörjning inom 

föreningarna. Föreningen kan kontakta det lokala SISU-distriktet för att få information 

om dessa bidrag.  

http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/Kontaktaoss/Hittadistriktochmedlemso

rganisationer/ 
 

LOK-stöd 
 
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja 
ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna.   
 
Läs mer om LOK-stödet på http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/LOK-stod/ 
 

Kommunala bidrag 
 
Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsförbund eller 
din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma 
regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan m.m. 
 

 

 

 



 

 

Medlemskap i flera organisationer 
 
I och med ert inträde i SB&K är ni också medlemmar i det 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) där föreningen bedriver sin verksamhet. Titta på 
ert SDF:s hemsida alternativt kontakta ert SDF om ni har några funderingar 
exempelvis om vilken hjälp de kan erbjuda er.  

SB&K har 7 SDF och dessa är, Distrikt Södra (http://www.budonet.nu) , Distrikt 
Västra (www.kampsportvast.se), Distrikt Östra (www.kampsportost.se/wordpress), 
Distrikt Mellan (www.budokampsportmellan.se), Distrikt Stockholm/Gotland 
(http://stockholm.budokampsport.se), Distrikt Nedre norra 
(www.kampidrottnedrenorr.se) och Distrikt Övre norra.  

Ni är också anslutna till de Underförbund (UF) som er/era idrotter tillhör. Sedan ska ni 
även vara medvetna om att ni tillhör ett Distriktsidrottsförbund (DF) och självklart 
även Riksidrottsförbundet (RF). Hitta ert DF på http://www.rf.se/Idrottens-
organisation/Idrottens-organisation/Distriktsidrottsforbund/ 

Försäkring 

Alla medlemmar i en idrottsförening som är ansluten till SB&K är olycksfallförsäkrade 
när de idrottar i föreningens verksamhet. Försäkringen ger ett grundskydd om 
medlemmen råkar ut för en skada i samband med match, tävling, organiserad träning 
och även under resor till och från sådana aktiviteter. Ni kan läsa mera om 
försäkringen på 
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/budokampsport/ eller 
http://www.budokampsport.se/f%C3%B6rs%C3%A4kring 

Föreningsstadgar 
 
Era föreningsstadgar är godkända av SB&K och dessa ska föreningen nu. Ni ska 
således genomföra exempelvis årsmöten utifrån vad som står i era föreningsstadgar. 
 

Utbildning 
 
SB&K erbjuder tränarutbildningar i olika delar av landet. Är ni intresserade av 
tränarutbildningarna kan ni kontakta Magnus Ledin på 08-714 88 70 eller 
ledin@budokampsport.se. Ni kan läsa mer om SB&Ks utbildningar på 
www.budokampsport.se/utbildning. SB&K rekommenderar att ni kontaktar er 



 

 

kontaktperson på ert SISU-distrikt för att starta upp ett samarbete med dem i frågor 
om exempelvis föreningsutveckling. Kontakta Magnus Ledin för att få reda på vem 
just er kontaktperson på SISU är. 
 

Information 

SB&K har en hemsida där relevant information finns för er förening. Där kan ni även 
läsa om aktuella händelser. Ni hittar hemsidan på www.budokampsport.se.  

Årsavgifter 

Varje medlemsförening ska betala in årsavgiften till SB&K innan 31 december. 
Föreningen ska även redovisa sina medlemmar till SB&K på uppmanat sätt. Vissa 
SDF har årsavgifter och dessa ska också vara betalda innan 31 december. 
Föreningarna får en påminnelse om betalning i november/december. 

Adressinformation 

Det är av stor vikt att ni meddelar SB&Ks kansli (info@budokampsport.se) om era 
adressuppgifter skulle komma att ändras. Detta gäller all information, hemsida, e-
post, telefonnummer etc. Ni ändrar själva era kontaktuppgifter på eran 
IdrottOnlinesida. 

Antidoping 
 
Läs igenom SB&Ks antidopingprogram som ni hittar på 
http://www.budokampsport.se/antidopingprogram 


