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Verksamhetsplan för KKSF 2020 

Styrelsen 
Styrelsen skall verka för att föreningen kan bedriva träning, tävlingsverksamhet och 

andra aktiviteter som främjar föreningens utveckling. 

Styrelsen skall fastställa tidsplan för styrelsens ordinarie möten under året samt 

fastställa vilka grupprepresentanter & rådsrepresentanter som får respektive bör delta 

vid styrelsemöten alternativ tidsplanera. Utse ansvariga samt skriva arbetsbeskrivning 

för projekt/frågor/områden som årsstämma/styrelse beslutar vara prioriterade 

verksamhet. Styrelsen utser representanter som driftsätter och utvecklar klubbens 

sociala medier 

Budgetförslag kostnader för styrelsen 500kr 

Budgetförslag kostnader för bank/administrativa kostnader 2000kr 

Budgetförslag kostnader för PR reklam hemsida 3500kr 

 

Representation  
Utse föreningsrepresentanter till årsstämmor och möten för organisationer som 

föreningen är medlem av, samt kostnadsbudget för resor & logi etc. i samband med 

dessa.  

 Svenska Budo & kampsportsförbundet. i Stockholm.   

 Svenska Jujutsufederationen. i Stockholm.   

 Svenska Budo & kampsportsförbundet/distrikt mellan. 

Budgetförslag kostnader för representation 4000kr  

 

 

Aktiviteter 

Träning 

Klubben skall bedriva träningar enligt fastställt schema. Analysera och utveckla 

träningsformerna. Utveckla LOK-stöds rapporteringen 

 

Tävlingar och läger 
Under året 2020 föreslås att klubben medverkar i 

 En prova på tävling motsvarande WESTFIGHT där klubben deltar 

 Ett samverkansläger med vän klubbar (t.ex. Kumla, Köping) föreslås för 2020 

Under året föreslås att klubben genomför i egen regi en tävling med stöd av externa 

funktionärer motsvarade WESTFIGHT. 

 

Övriga aktivteer 

Under året 2020 föreslås att klubben medverkar /arrangerar 

 Föreningsaktiviteter för medlemmar och föräldrar gemensamt träffas 

 Medverka i SISU aktiviteter exempelvis Idrottens dag 

 

o Träning       1 000 kr 

o Tävling /läger                            8 000 kr 

o Övriga aktiviteter    7 000 kr 

o Transporter aktiviteter och tävling   6 000 kr 

Budgetförslag kostnader för aktiviteter 22 000 kr 
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Karlstads Kampsportförening 

Flöjtgatan 61, 656 33 Karlstad, www.kksf.nu 

https://www.facebook.com/karlstadkampsport/ 

Plusgiro: 497607-2 Org.nr: 873201-6889 

Utbildning  
Av styrelsen utsedd utbildningsansvarig skall analysera och sammanställa aktuell 

utbildningsstatus och utbildningsbehovet för instruktörer & ledare så att det motsvarar 

verksamhetens behov. Utbildningar genomför i form av aktivitetshelger. Aktiviteter 

som är berättiga stöd skall styrelsen ansöka om 

Under året 2020 föreslås att klubben genomför  

 Klubben fortsätter och slutför utbildning med Jonas Lund i att ta det första 

steget till att bli instruktör. 

 Utveckla koncept och utbildningsprogram för att börja tävla 

 Utbildningar som underlättar administration exempelvis LOK, 

Riksidrottsförbundet etc.  

 

o Utbildning Att ta det första steget   16 000 kr 

o Utbildning att börja tävla                            9 000 kr 

o Utbildning administration     1 000 kr 

o Transporter aktiviteter och tävling   5 000 kr 

Budgetförslag kostnader utbildning 31 000 

 

 

Förbund och federationsavgifter 
Utgifter för medlemskap och försäkring i riksidrottsförbundet samt Jujutsu-

federationen  

Budgetförslag förbund och federationsavgifter 6 500 kr. 

 

Utrustning och materiel 
Under året 2020 föreslås att klubben avsätter medel för inköp av utrustning och 

förbrukningsmateriel för att kunna genomföra terminernas träningsverksamhet 

tävlingsverksamhet samt event. 

Budgetförslag Utrustning och materie 8 000 kr. 

 

Lokalhyra 
Under året 2020 föreslås att klubben budgeterar för förhyrning av lokaler för klubbens 

verksamhet  

Budgetförslag lokalhyra 5 000 kr 

 

Ackumulerade kostnader 
Under året 2020 föreslås att klubben avsätter ev överskott för kommande utbildningar 

samt för slitage av utrustning för återinvestering av utrustning           

Budgetförslag ackumulerade kostnader 0 kr 
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