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KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 2020 

Årsmöten som var planerade att genomföras i Stockholm den 21 mars ställdes in 

som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Härmed kallas ni till 

digitala årsmöten enligt nedanstående schema. 

 

Fullmaktsgranskning sker digitalt  

Förening som vill närvara vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets eller något av 

dess underförbunds årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. 

Registreringen sker via ett formulär för varje enskilt årsmöte. Viktigt att ange en 

korrekt mejladress till ombudet vid registrering så att instruktioner samt länk till mötet 

kommer fram. 

 

 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Tid: Lördag den 13 juni 2020, kl.10.00  

Plats: Digitalt via Easymeet Online 

Fullmaktsgranskning: 22 april till och med 6 juni 

>> Registrering av ombud (senast 6 juni) 

 

 

 

KALLELSE TILL UNDERFÖRBUNDSSTÄMMOR 2020 

Plats: Digitalt via Easymeet Online 

Registrering av ombud för fullmaktsgranskning: 22 april till och med 18 maj.  

  

Svenska Aikidoförbundet  söndag 7 juni  kl. 10.00 

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Armsportförbundet  onsdag 3 juni  kl. 19.00 

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

https://response.questback.com/idrott/vyb5mc0ved
https://response.questback.com/idrott/ua8yjcalpa
https://response.questback.com/idrott/uh7uuuad30
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Svenska BJJ-förbundet  torsdag 4 juni  kl. 19.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Bujinkanförbundet  onsdag 27 maj  kl. 19.00 

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Capoeiraförbundet  måndag 1 juni  kl. 19.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Jujutsufederationen  lördag 30 maj  kl. 14.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Kampkonstförbundet  måndag 25 maj  kl. 19.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Kendoförbundet  söndag 7 juni kl. 15.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Kung fu & Wushuförbundet  måndag 8 juni  kl. 19.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Kyokushinförbundet  tisdag 26 maj  kl. 19.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska MMA-förbundet  tisdag 9 juni  kl. 19.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Muaythaiförbundet  lördag 30 maj  kl. 10.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

Svenska Submission Wrestlingförbundet  torsdag 28 maj  kl. 19.00  

>> Registrering av ombud (senast 18 maj) 

 

 

 

Följande underförbund har genomfört sina årsmöten 

Svenska HEMA-förbundet 

Svenska Kickboxningsförbundet 

Svenska Taidoförbundet 

Svenska Shorinji Kempoförbundet 

https://response.questback.com/idrott/wgylwaaqi4
https://response.questback.com/idrott/qcgkii3ffl
https://response.questback.com/idrott/yuvnm1q0dy
https://response.questback.com/idrott/djckiawymi
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5464284&sid=EuaOhscdpR
https://response.questback.com/idrott/8vxv1k4cuo
https://response.questback.com/idrott/x4fnjorqmw
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5464317&sid=fpqUHAob13
https://response.questback.com/idrott/pk8otswztm
https://response.questback.com/idrott/776z8idz3e
https://response.questback.com/idrott/v58w0cfpnq

