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Styrelsen
Under 2018 leddes förbundet av en interimstyrelse bestående av ordförande Rodolfo Góes, sekreterare
Julia Dahlquist och kassör Martin Blad.

Viktiga händelser
2018 var ett mycket avgörande år för capoeiran i Sverige.
Under flera år har capoeiran varit en del av ett underförbund som innefattade flera olika kampsporter.
Målet har varit att på sikt kunna bli ett eget underförbund i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
(SKoB).
I mars 2018 genomfördes en omröstning vid Svenska Budo- och Kampsportsförbundets årsstämma
rörande en motion om att capoeira skulle ha ett eget underförbund. Capoeiran bedömdes som
tillräckligt utbredd och etablerad som sport i Sverige att det var lämpligt med ett eget underförbund
för att bäst tillvarata sportens behov och möjligheter. Omröstningen ledde därmed till ett bifall för
motionen. Underförbundet Svenska Capoeiraförbundet formades och har under året letts av ovan
nämnda interimstyrelse.
Antalet capoeiraföreningar i Sverige har vuxit under senaste åren och förbundets ambition är att kunna
inkludera så många som möjligt och stärka och stödja all capoeira.
Under året har de olika capoeiragrupperna i Sverige organiserat många event runtom i landet i form
av träningsläger, graderingsceremonier och andra sammankomster i syfte att utöka kunskaperna inom
capoeira. Utöver detta har många ledare och utövare rest till Europa och övriga världen och haft utbyte
med andra capoeiragrupper.
Förbundets interimstyrelse har under året lagt en grundstruktur för förbundets arbete och tagit fram
en hemsida som plattform för information. Styrelsen har också arbetat fram ett övergripande
dokument - ”Capoeirastrategi 2025”, capoeiraförbundets tolkning av Riksidrottsförbundets Strategi
2025 - för att ha en ram som går i linje med vad svensk idrott vill.
Under våren genomfördes en medlemsenkät för att få mer information om vilka behov
medlemsföreningarna ser. En lista på idéer för förbundet att arbeta med i framtiden har skapats för
att lämnas över till kommande styrelse.
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