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Verksamhetsberättelse 

Styrelse och förtroendevalda
Lördagen den 14 mars hölls ordinarie årsmöte och 
följande styrelse valdes till verksamhetsåret 2009

Ordförande: Thomas Wallberg
Sekreterare: Andrea Embring
Kassör: Leif Sunje
1. Suppleant: Tommy Auoja
2. Suppleant: Peter Nilsson

Till revisorer valdes Kjell Söderäng och Henrik 
Hedqvist. Till valberedning valdes Hans Gauffin.

Leif Sunje har verkat som ansvarig för klubbens 
webbsida. 

För marknadsföring samt trycksaker har Andrea 
Embring ansvarat.

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten 
under året.

Tränarkollegiet har sammanträtt ett antal gånger för att
diskutera aktiviteten på mattan.

Relationer och representationer
Under verksamhetsåret har Hikari Aikidoklubb varit 
representerad vid såväl Svenska Budo & Kampsports-
förbundets Aikidosektions ordinarie årsmöte, som vid 
extrastämman. Båda gångerna genom Leif Sunje som 
även valdes till ordförande för bägge mötena. Dessutom 
valdes Leif till ordförande i nybildade Svenska Aikido-
förbundet.

Adress
Hikari Aikidoklubb 
Box 228
162 13 VÄLLINGBY

Redaktion
Andrea Embring

E-post
hikari@budokan.se

Internet
www.budokan.se



Kommunikationen mellan budoklubbarna i Vällingby 
Sim- och Idrottshall har skett fortlöpande enligt tidigare 
överenskommelser. 

Information och rekrytering
Nyrekrytering har skett genom klubbens webbsida och 
affischer i Vällingby Sim- och Idrottshall.

Träningsavgifter
Under verksamhetsåret har träningsavgifterna för vuxna 
ändrats från 650kr till 700kr. Familjeavgiften ändrades 
från 900kr till 1000kr medan avgiften för barn- och 
ungdomsträningen är oförändrad från tidigare år.

Medlemmar och träningsverksamhet
Under verksamhetsåret har klubben haft 77 medlemmar.

 t.o.m. 20 år över 20 år
Herrar 24 st 25 st
Damer 23 st 5 st

Detta innebär att andelen damer i klubben är 36 procent
(38 procent 2009). Medlemsantalet har ökat från 68 år 
2008 till 77 år 2009.

Vårterminen pågick 8 januari - 31 maj, sommarterminen
1 juni - 12 augusti och höstterminen 17 augusti - 21 
december. Vid avslutningarna hölls traditionsenligt 
terminsavslutning som avslutades med diplomutdelning 
och fika i kafeterian. 

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti hölls 
sommarträning med ett pass per vecka. Som instruktörer 
verkade Hans Gauffin och Leif Sunje. 
Särskild träningshelg för de vuxna inträffade 30-31 maj 
då Remi Delcos från Helsinki Aikikai hade läger hos oss.

Instruktörer
Följande instruktörer har regelbundet undervisat under 
ordinarie träning och som ersättare.

Hans Gauffin
Leif Sunje, chefsinstruktör
Thomas Wallberg
Tommy Auoja
Robert Skytt
Peter Nilsson
Björn Fransson
Sebastian Britts
Andrea Embring

Graderingar
Under 2009 genomfördes graderingar veckorna 20-22 
och 50. Total godkändes 24 grader varav 2 personer blev 
graderade två gånger under året. Således är antalet 
graderade personer i klubben 22. Detta är något färre 
jämfört med 2008 som i sig var ett dåligt år.

Under året erhöll Thomas Wallberg fukushidoin-skap 
vilket innebär att Thomas nu har rätt att själv gradera 
kyu-grader. Detta är mycket roligt och viktigt för 
klubben.

Under året har vuxenträningen vidareutvecklats i linje 
med det som Takemori Sensei har förmedlat.



Fördelningen av årets utdelade kyu-grader enligt nedan.

Grad Antalet utdelade
12 kyu  4
11 kyu  7
10 kyu  2
9 kyu  3
8 kyu  3
7 kyu  0
6 kyu  1
5 kyu  0
4 kyu  3
3 kyu  0
2 kyu  1
1 kyu  0
Totalt   24

Träning har bedrivits enligt nedanstående schema

Vårterminen 2009
Mån  19.30 - 21.00  (Vuxna öppet)
Tis  17.30 - 18.30  (Barn/ungdom nybörjare)
Tis  18.30 - 20.00 (Vuxna grund +)
Tor  17.30 - 18.30 (Barn/ungdom fortsättning)
Tor 18.30 - 20.00 (Vuxna grund nybörjare)
Fre 17.00 - 18.00  (Barn/ungdom flickor)
Lör  11.30 - 13.00  (Vuxna grund ++)

Höstterminen 2009
Mån  19.30 - 21.00  (Vuxna öppet)
Tis  17.30 - 18.30  (Barn/ungdom nybörjare)
Tis  18.30 - 20.00 (Vuxna grund +)
Tor  17.30 - 18.30  (Barn/ungdom fortsättning)
Tor  18.30 - 20.00 (Vuxna grund nybörjare)
Fre  17.00 - 18.00  (Barn/ungdom flickor)
Lör 11.30 - 13.00  (Vuxna grund ++)

Lägerverksamhet
Hikari Aikidoklubb har deltagit i följande läger 2009:

Takemori-sensei, 26-27/7, Berlin
Takemori-sensei, 6-9/8, Uppsala

Hans Gauffin har traditionsenligt hållit läger hos Eksjö 
Budoklubb 21-22/2. Leif Sunje och Andrea Embring 
följde med från Hikari. Leif även som gästtränare.

Hikari Aikidoklubbs styrelse
genom  Leif Sunje



Kassaberättelse 2009

Resultaträkning 20090101-20091231

 Utfall 2009 Budget 2009

Intäkter
Medlemsavgifter 11 100 kr 11 000 kr
Träningsavgifter 40 550 kr 42 000 kr
Kommunala bidrag 7 830 kr 8 000 kr
Statliga bidrag            12 173 kr   12 000 kr

S:a intäkter                71 653 kr    73 000 kr

Kostnader Utfall 2009 Budget 2009
Avgifter (SF) -5 967 kr  -6 000 kr
Lokalhyra -36 080 kr -38 000 kr
Terminsavslutningar -3 225 kr -4 000 kr
Idrottskläder/-mtrl 0 kr -1 000 kr
Representation och uppvaktningar
 -369 kr -700 kr
Administration -1 030 kr -1 000 kr
Kontorsmaterial 0 kr -1 000 kr
Profilmaterial 0 kr -500 kr
Trycksaker 0 kr -1 000 kr
Telekommunikation 0 kr -300 kr
Datakommunikation -205 kr -300 kr
Postbefordran -1 687 kr  -1 700 kr
Bankkostnader -466 kr -500 kr
Utbildning 0 kr -4 000 kr
Läger - nationellt -8 158 kr -6 000 kr
Läger - internationellt -7 640 kr -6 000 kr
Övriga personalkostnader -695 kr -1 000 kr

S:a kostnader -65 523 kr -73 000 kr

Resultat före finansnetto 6 129 kr 0 kr

Utdelning på aktier och andelar
 2 700 kr 0 kr
Resultat efter finansnetto 8 830 kr 0 kr

Resultat före skatt 8 830 kr 0 kr

Skatter -809 kr 0 kr

Årets resultat 8 021 kr 0 kr



Balansräkning per 20091231
      Ing balans Period  Utg balans
Tillgångar
Aktier och andelar 62 147 kr 1 891 kr 64 039 kr
PlusGiro 68 684 kr 542 kr 69 227 kr
S:a Tillgångar 130 832, kr 2 434 kr 133 266 kr

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital -87 503 kr 0 kr -87 503 kr
Ändamålsbestämda medel -35 000 kr 0 kr -35 000 kr
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -8 328 kr 5 586 kr -2 742 kr
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -130 832 kr 5 586 kr -125 245 kr

Årets resultat 0 kr -8021 kr -8021 kr

Kommentarer till resultaträkningen
I det stora hela har klubben fört sin ekonomi enligt 
budget. Något lägre intäkter än förväntat, men så har 
det också varit en svår höst med ett tydligt medlems-
tapp. Effekterna av det kommer vi att se under 2010. 

På kostnadssidan ser vi att en del kostnader har ute-
blivit, medan andra har gått över budget. Inget upp-
seendeväckande. Nettot är lägre än budget.

Kommentarer till balansräkningen
Med aktier och andelar menas klubbens innehav av 
aktie- och obligationsfonder hos Swedbank Robur f.d. 
Banco Fonder.

Med Ändamålsbestämda medel avses det som tidigare 
kallades Ersättningsfond där klubben avsatt medel för 
investeringar av större art (exempelvis mattor).



Budget  2010

Budget 2010 Utfall 2009 Budget 2009 Kommentarer till budget 2010

Intäkter

Medlemsavgifter 11 000 kr 11 100 kr 11 000 kr

Träningsavgifter (ind) 42 000 kr 40 550 kr 42 000 kr

Kommunala bidrag 8 000 kr 7 830 kr 8 000 kr Sthms stads Medlemsaktivitetsbidrag gm Idrotts-
förvaltningen

Statliga bidrag 12 000 kr 12 173 kr 12 000 kr RFs Statligt Lokalt Aktivitetsstöd

S:a intäkter 73 000 kr 71 653 kr 73 000 kr

Kostnader

Avgifter (SF) -6 000 kr -5 967 kr -6 000 kr Avg till Sthms Budo & Kampsportsförbund och 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K)

Lokalhyra -38 000 kr -36 080 kr -38 000 kr Hyra i Vällingby Sim- och Idrottshall

Terminsavslutningskostnader -3 500 kr -3 225 kr -4 000 kr Fika vid terminsavslutningar och städdag

Idrottskläder/-mtrl -2 000 kr 0 kr -1 000 kr Inköp av tofflor, hakama och svartbälte

Reklam och PR -1 000 kr 0 kr 0 kr Insats för medlemsvärvning

Representation etc. -700 kr -369 kr -700 kr Omiyage till gäster och Takemori-sensei

Administration -1 000 kr -1 030 kr -1 000 kr Porto, licens- eller supportavgifter e.d.

Kontorsmaterial -300 kr 0 kr -1 000 kr Kontorsmtrl e.d.

Profilmaterial 0 kr 0 kr -500 kr

Trycksaker 0 kr 0 kr -1 000 kr

Telekommunikation -300 kr 0 kr -300 kr Telefonkostnader

Datakommunikation -300 kr -205 kr -300 kr Webbbhotell

Postbefordran -1 700 kr -1 688 kr -1 700 kr Postboxavgift

Bankkostnader -500 kr -467 kr -500 kr Nordea internetbank m plusgiro samt girerings-
kostnader

Utbildning, idrottsutövare/
tränare

-4 000 kr 0 kr -4 000 kr Utb av instruktörer. SB&Ks grupp- eller klubb-
instruktörskurser, sjukvårdsutb.

Läger - nationellt -6 000 kr  -8 158 kr -6 000 kr Deltagande vid Takemori-senseis läger i Upp-
sala. Ev. kostnader för läger hemma med externa 
instruktörer

Läger - internationellt -7 000 kr -7 640 kr -6 000 kr Deltagande vid Takemori-senseis läger i Europa

Övriga personalkostnader -700 kr -695 kr -1 000 kr Avgifter för kyudiplom och dangraderings-
avgifter

S:a kostnader -73 000 kr -65 524 kr -73 000 kr

Resultat före finansnetto 0 kr 6 130 kr 0 kr

Utdelning på aktier och 
andelar

2 701 kr 0 kr

Resultat efter finansnetto 0 kr 8 830 kr 0 kr

Resultat före skatt 0 kr 8 830 kr 0 kr

Skatter -809 kr 0 kr

Årets resultat 0 kr 8 021 kr 0 kr



Verksamhetsplan 2010 

Träning 
Under året kommer klubben att fortsätta bedriva tränings-
verksamhet enligt samma koncept som föregående år. 
Detta innebär en indelning i barn-ungdomsträning 
respektive vuxenträning. Barn-ungdomsträning omfattar 
åldersspannet 7-12 år. Barnen är indelade i en nybörjar- 
och en fortsättningsgrupp. Vid ca 13 år påbörjar man 
träningen i någon av vuxengrupperna. Alla pass är 
öppna för alla men +-tecknet indikerar svårighetsgrad. 
Vuxenträningen är indelad i grund, grund +, grund ++ 
samt de öppna måndagspassen. Grund-passen strävar mot 
Takemori paradigmet medan måndagspasset är inriktnings -
fri träning. Tider och indelning enligt schema. För att 
ge de vuxna medlemmarna inspiration är det ett mål att 
bjuda in och genomföra ett miniträningsläger.

Gradering 
Målet med träningen är att samtliga ograderade efter en 
termin ska gradera till 6 kyu (barn till 12 kyu). Efter detta 
sker gradering individuellt och efter dialog mellan tränare 
och elev. 

Läger 
Målet med träningsläger är att individerna ska erbjudas 
fördjupning avseende sina aikidokunskaper. Ett sekun-
därt mål med att delta i läger är också att klubben ska 
vara synlig och känd av andra klubbar. Klubben sponsrar 
läger deltagande i syfte att säkerställa instruktörernas 
fort bildning. Klubben kommer liksom tidigare år att stå 
för lägeravgiften för klubbens samtliga deltagare vid 
Takemori-senseis läger i Uppsala under sommaren. 
Klubbens instruktörer kommer även att stödjas vid 

Takemori-senseis övriga läger i Europa. Klubben 
kommer att stå för lägeravgiften; övriga kostnadsersätt-
ningar prövas av styrelsen. 

Utbildning 
Det är viktigt att klubbens instruktörer ges verktyg och 
stöd för sina uppgifter. Därför kommer klubben under 
året att erbjuda fortsatta ledarutbildningar och sjukvårds-
utbildning.

Jämställdhet 
Av klubbens aktiva är ca en tredjedel tjejer. Målet är att 
hälften av våra aktiva ska vara flickor och kvinnor.  Vi 
fortsätter med en barnflickgrupp på fredagar under året. 

Medlemsvård och rekrytering 
Målet är att vi ska ha en väl sammansatt medlemsgrupp. 
Vi behöver alla från barnen till de äldre etablerade med-
lemmarna. Vi behöver även fortsätta arbetet med att 
ut  veckla våra instruktörer så att de kan medverka till att 
bära klubbens verksamhet. Hikari har sitt värde i att vi 
har hela Västerort som upptagningsområde. Vi kommer 
under året att tillse att våra nya affischer kommer upp i 
större delen av distriktet. Vi har under året en viktig 
upp gift att tillsammans värva fler medlemmar till 
klubben. Vi har under tidigare år haft en gynnsam 
ekonomisk situation. Denna har försämrats i och med 
ökade kostnader för exempelvis hallhyra. I syfte att 
kunna stödja verksamheten med ersättning för läger-
kostnader, instruktörsutbildning mm så måste våra 
intäkter öka. 

En lika viktig uppgift som att rekrytera är att den som är 
medlem känner sig hemma och välkommen hos oss. Ett 
antal saker ingår i medlemsvården:



Webben 
(www.budokan.se/hikari) är en viktig informationskanal 
och våra medlemmar ska där alltid kunna hitta relevant 
och aktuell information. Där ska finnas möjlighet att 
kommunicera med klubben. 

Klubbrabatt
Alla medlemmar har möjlighet att genom klubben köpa 
in personlig utrustning med klubbrabatt på 20 procent. 

Formell uppmuntran
Tre olika graderingstillfällen vill klubben markera särskilt 
och det är 6 (eller 12) kyu, 3 kyu samt shodan. Vid dessa 
tillfällen tilldelas eleven sandaler, hakama respektive svart 
bälte som gåva från klubben. Märke att sys fast på dräkten 
finns för försäljning. 

Gemenskap
Sist men inte minst så är vi en klubb med en social 
gemenskap. Vi har olika sociala situationer varför många 
av oss är begränsade till samvaro just på och i anslutning 
till dojon. Vi vill att vår verksamhet och gemenskap ska 
präglas av öppenhet, lyhördhet och respekt för varandra. 
På så sätt ökar värdet från att bara vara träning till en plats 
där man växer och känner sig trygg.

Valberedningens förslag

Ordförande:  Thomas Wallberg
Sekreterare:  Peter Nilsson
Kassör:   Leif Sunje
Suppleanter  Andrea Embring
Revisor 1: Henrik Hedkvist
Revisor 1: Tommy Aouja
Valberedning:  Hans Gauffin



Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till 
årsmöte lördagen den 13 mars kl. 13.30. Mötet äger 
rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria.

Varmt välkommna!
Styrelsen för Hikari Aikidoklubb

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Propositioner

Inga propositioner har inkommit.

Dagordning

1. Mötets öppnande av avgående ordföranden.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
4. Eventuella tillägg eller förtydliganden till dag- 
 ordningen.
5. Val av mötesordförande.
6. Val av mötessekreterare.
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att  
 justera årsmötesprotokollet.
8. Fastställande av verksamhetsberättelse för före-
 gående år.
9. Fastställande av kassaberättelse för föregående år.
10. Framläggande av revisionsberättelse.
11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna  
 verksamhetsåret.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Fastställande av verksamhetsplan & budget för  
 det kommande verksamhetsåret.
14. Val av ledamöter för innevarande verksamhetsår
 a) ordförande
 b) sekreterare
 c) kassör
 d) 1. suppleant
 e) 2. suppleant

15. Val av två revisorer
16. Val av valberedning inför nästkommande års-
 möte. Årsmötet bestämmer antalet, dock minst en
17. Behandling av styrelseförslag.
18. Behandling av motioner, inkomna enligt §20.
19. Synpunkter på verksamheten för innevarande  
 verksamhetsår.
20. Mötets avslutande.




