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Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Kibo dojo 
kendoklubb om ”Föreningars och utövares frivillighet avseende 
budopass” 
 
Budopasset är ett officiellt dokument som bekräftar att någon är medlem i budoklubb ansluten 
till Svenska Budo- & Kampsportförbundet.  Budopasset är ett officiellt, gångbart dokument som 
identifierar en budoka och anger dennes meriter. Budopasset är personligt och de inskrivna 
meriterna kan inte fråntas innehavaren, såvida de inte visar sig vara falska. För kontrollen av 
budopassets uppgifter svarar klubbens budopassutanordnare samt klubbens ordförande. 
 
Budopasset har spelat en viktig roll för graderingsdokumentation av kyugrader och som det visat 
sig varit en säkerhet för den individuella utövaren då klubben inte uppfyllt sina skyldigheter 
gentemot förbundets graderingsregister eller fallerat utfärda diplom av olika skäl. 
 
Ordförande har under sin mandatperiod drivit frågan om, så långt det är möjligt, likartad 
hantering av förbundets idrotter. Detta har tagit sig uttryck i bl a uppdateringar av dokument, 
direktiv och regler. Det som nu diskuterats har varit Budopasset. 
 
Frågan som fördes fram av ordförande var att Budopasset skulle vara obligatoriskt eller frivilligt 
för alla förbundets idrotter. (Sedan 2008 är budopasset obligatoriskt för iaido, jodo och naginata, 
frivilligt för kendo och används inte av kyudo.) 
 
Detta föranledde att Budopasset i sin nuvarande form diskuterats. Behovet av en uppdatering till 
dagens mer digitala hantering av information har synliggjorts. Budopassets relevans har 
diskuterats. En utredning pågår kring detta och det har även gjorts steg mot att inkorporera 
dagens kyugraderingssystem i IdrottOnLine. Detta arbete påbörjades 2013 och blev tyvärr inte 
klart under 2014. Dock har det pekats på att budopasset både har en nytta och att det samtidigt 
är ”omodernt” i sin nuvarande utformning. Då alla klubbar inte hunnit lika långt i klubbens 
uppkoppling till digital registrering måste hänsyn tas till detta 
 
 
Således yrkar förbundsstyrelsen att:  
- motionen från Kibo dojo kendoklubb om ”Föreningars och utövares frivillighet avseende 
budopass” avslås. Detta då utövare som tränar i klubbar som regelmässigt inte använder 
Budopasset inte rimligen då kan begära att få ett sådant. Detta bl a med anledning av den 
trygghet budopasset visat sig vara för individuella utövare i klubbar som inte av olika 
anledningar kunnat administrera sina kyugraderingar 
 
-styrelsen föreslår även att Budopasset tills vidare blir frivilligt för alla förbundets idrotter, men 
att klubb måste tillhandahålla ett om klubbmedlem så önskar. 


