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Verksamhetsberättelse 2013 

Styrelse och förtroendevalda 

Torsdagen den 14 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till 
verksamhetsåret 2013 

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

Till revisorer valdes Tommy Auoja och Andreas Backfolk. Till valberedning valdes Frida 
Tamker. 

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten under året. 

Leif Sunje har verkat som ansvarig för klubbens webbsida. 

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

 

Relationer och representationer 

Under verksamhetsåret har Hikari Aikidoklubb varit representerad vid Svenska 
Aikidoförbundets och Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordinarie förbundsstämmor. 

Leif Sunje blev omvald som Svenska Aikidoförbundets ordförande.  

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. 

 

Avgifter 

Under året har avgifterna för barn behållits oförändrade dvs 600 kr/termin. Avgiften för 
vuxna har höjts till 800 kr och för deltagare på barn/ungdoms-pass ges syskonrabatt med 
200kr per syskon och termin.  
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Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 42 medlemmar enligt följande fördelning: 

  t.o.m. 20 år  över 20 år 
Herrar  11  12 
Damer  12  7 

Jämfört med 2012 då det var 65 medlemmar är medlemsantalet 2013 alarmerande lågt (87 st 
2011). De största tappen har varit bland vuxna herrar och bland barnen. Andelen kvinnliga 
medlemmar har ökat i klubben till 45 procent (36,5 procent 2012) men man skulle kanske 
önska att det berodde på ökningar snarare än tapp på andra håll. 

 

Terminsomfattning och schema 

Vårterminen pågick 7 januari - 30 maj. Ingen sommartermin erbjöds 2013. Höstterminen 
pågick 19 augusti - 19 december.  

Vid terminsavslutningarna hölls traditionsenligt graderingar som avslutades med 
diplomutdelning och fika. 

Träningen har bedrivits enligt nedanstående schema: 
 

Vårterminen 2013 

Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna fördjupning) 
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 
Tors 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 
Tors 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 

 

Höstterminen 2013 

Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna fördjupning) 
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 
Tors 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 
Tors 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 

 

Träningsinriktning och instruktörer 

Under året har vuxenträningen vidareutvecklats i linje med det som Takemori-sensei har 
förmedlat. Relationen med Takemori-sensei har stärkts dels genom ett aktivt deltagande vid 
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hans läger i St Petersburg i januari och dels genom att vi genomförde ett öppet läger med 
Takemori-sensei i vällingby den 5 – 8 september. Lägret blev mycket uppskattat.  

Följande instruktörer har regelbundet undervisat under ordinarie träning, som ersättare och 
assistenter (i gradordning): 

Leif Sunje, huvudinstruktör 
Anders Fredén 
Andreas Backfolk 
Andrea Embring 
Emina Jusic 
Britt-Marie Källman 

Därtill har följande instruktörer bidragit som inhoppare och assistenter: 

Peter Nilsson 
Frida Tamker 

 

Graderingar 

Under 2013 genomfördes graderingar veckorna 21 (21 och 23 maj), 26 (29 juni), 50 (9, 10 och 
12 december). Totalt utfärdades 24 grader. Då fyra person blev graderad två gånger under 
verksamhetsåret uppgår antalet graderade personer i klubben till 20. Detta är på ungefär 
samma nivå som 2012. 

Fördelningen av årets utdelade kyu-grader följer enligt nedan: 

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

Klubben stod i år som värd för ett öppet läger med Takemori-sensei. Lägret hölls i 
Vällingbyhallen 5-8 september och var en framgång, Ett stort tack till alla som var med och 
bidrog till att lägret blev en framgång. 

Förutom det läger med Takemori-sensei som klubben arrangerade så har Hikari Aikidoklubb 
deltagit i läger 2013 med följande instruktörer: 

Takemori-sensei, 2-6 januari, St Petersburg 
Knut Högvall, John Mårtensson, Emma Lindqvist, Tomas Nilsson, 16 februari, Sandviken 
Maria Mossberg, Jan Nevelius, Leif Sunje, Cecilia Ralfe-Stelander, 31 maj-1 juni, Uppsala 
Leif Sunje, 27-30 juli, Åland 
Takemori-sensei, 13-15 september, Berlin 
Jesper Svedberg, Stefan Jansson, Leif Sunje, Patrik Unné, 27-29 september, Borlänge 
Jean-Michel Bovio, 22-24 november, Uppsala 

 

Styrelsen genom 
Thomas Wallberg, sekreterare 
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Kassaberättelse 2013 

Resultatrapport per 20131231 

  
Utfall     
2013 

Budget 
2013 

Intäkter 
  Medlemsavgifter 4 950 kr 9 000 kr 

Träningsavgifter (ind) 28 100 kr 31 550 kr 
Kommunala bidrag 10 000 kr 3 000 kr 
Statliga bidrag 6 266 kr 3 000 kr 
Läger m Takemori-sensei 18 067 kr 20 000 kr 
Summa intäkter 67 383 kr 66 550 kr 
   
Kostnader   
Avgifter (SF) -4 700 kr -4 260 kr 
Plan-/hallhyror (idrottsskola) -4 320 kr -7 000 kr 
Kost/logi (idrottsskola) -9 782 kr -11 200 kr 
Förtäring (idrottsskola) -187 kr -500 kr 
Flygkostnader (idrottsskola) -11 834 kr -6 000 kr 
Övriga kostnader (idrottsskola) -1 537 kr -19 250 kr 
Lokalhyra -9 874 kr -30 000 kr 
Terminsavslutningskostnader 0 kr -500 kr 
Övriga reklam- och PR-kostnader 0 kr -1 000 kr 
Representation och Uppvaktningar 0 kr -1 000 kr 
Administration -1 265 kr -1 135 kr 
Kontorsmaterial -35 kr 0 kr 
Sjukvårdmaterial 0 kr -500 kr 
Postbefordran -1 687 kr -1 700 kr 
Datakommunikation -324 kr -350 kr 
Bankkostnader -635 kr -500 kr 
Örviga personalkostnader 0 kr -500 kr 
Utbildning, idrottsutövare/tränare -13 400 kr -9 000 kr 
Summa kostnader -59 580 kr -94 395 kr 
      
Resultat före finansnetto 7 803 kr -27 845 kr 
   
Utdelning på aktier och andelar 0 kr 0 kr 
Resultat efter finansnetto 7 803 kr 0 kr 
      
Resultat före skatt 7 803 kr -27 845 kr 
   
Skatt 0 kr 0 kr 
Årets resultat 7 803 kr -27 845 kr 
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Kommentarer till resultaträkningen 

Klubben fortsätter tappa vad avser medlemsantalet vilket speglas på intäktssidan genom 
aningen mindre medlemsavgifter och träningsavgifter. De pengar vi fick för att skicka tränare 
på utbildning har nu till fullo utnyttjats. samtliga aktiva tränare (utom Leif Sunje) har varit på 
utbildning. 

Det är tydligt att utfallet från vårt läger med Takemori-sensei är betydligt bättre än 
föregående år. Detta beror på att vi nu har hittat en hållbar modell för detta evenemang. 
Genom att hålla lägret i vår egen lokal slipper vi en mängd utgifter och arbetsinsatser i form 
av mattbärande. Vi måste däremot notera att vi nu istället har en utmaning i hur vi hanterar 
logi för våra långväga gäster. 

Årets resultat är positivt vilket är en ljusning i tillvaron. Merparten av senseis måltider är dock 
inte inräknat i detta resultat men det kommer även då detta är gjort vara positivt. 

 

Balansrapport 20130101-20131231 

  Ing balans Period Utg balans 
Tillgångar    
Aktier och andelar 76 405 kr 0 kr 76 405 kr 
Kassa 22 730 kr 13 569 kr 36 299 kr 
PlusGiro 35 824 kr -18 196 kr 17 627 kr 
Summa Tillgångar 134 959 kr -4 628 kr 130 331 kr 
    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
Eget kapital -97 252 kr 0 kr -97 252 kr 
Ändamålsbestämda medel -35 000 kr 0 kr -35 000 kr 
Årets resultat 22 655 kr -7 803 kr 14 852 kr 
Övriga kortfristiga skulder -1 100 kr 0 kr -1 100 kr 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -24 262 kr 12 431 kr -11 831 kr 
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -134 959 kr 4 628 kr -130 331 kr 

 

Kommentarer till balansräkningen 

Vi kan konstatera att PlusGirokontot har tagit en rejäl smäll under året. Detta beror mestadels 
på det knapra medlemsantalet. Vi kan också konstatera att vi har en rejäl handkassa vilket 
återspeglar ett lyckat läger. Vi kommer att sätta in en lämplig del av kontanterna till PlusGirot 
eftersom det inte finns något egenvärde i att ha en stor handkassa.  

 

Styrelsen genom 
Anders Fredén 
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Verksamhetsplan 2014 

Träning 

Under året kommer klubben att fortsätta bedriva träningsverksamhet 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. Grundträningen genomför vi på tisdagar och torsdagar och 
fortsättningsträningen genomförs på måndagar. Tider och indelning enligt schema. 

 

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 sekundärt mål med att delta i läger är också att klubben ska vara synlig 
och känd av andra klubbar.  

Klubben kommer i år att åter stå som värd för lägret med Takemori-sensei. Detta är en stor 
utmaning för klubben och kommer att kräva engagemang från klubbens medlemmar. 

 

Utbildning 

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

 

Jämställdhet 

Av klubbens aktiva är över en tredjedel tjejer. Målet är att hälften av våra aktiva ska vara 
flickor och kvinnor. 

 

Medlemsvård och rekrytering 

Målet är att vi ska ha en väl sammansatt medlemsgrupp. Vi behöver alla från barnen till de 
äldre etablerade medlemmarna. Vi behöver även fortsätta arbetet med att utveckla 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 uppgift att 
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tillsammans värva fler medlemmar till klubben. Vi kommer under året att ha en utmaning vad 
gäller ekonomin i och med ökade kostnader för exempelvis hallhyra och kostnader i samband 
med lägret med Takemori-sensei. 

 

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. Därtill underhåller klubben en offentlig Facebook-sida. 

 

Klubbrabatt 

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

 

Formell uppmuntran 

Två olika graderingstillfällen vill klubben markera särskilt och det är 3 kyu samt shodan. Vid 
dessa tillfällen tilldelas eleven hakama respektive svart bälte som gåva från klubben. 

 

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. 

 

Styrelsen genom 
Leif Sunje 
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Budget 2014 

  
Budget 
2014 

Utfall     
2013 

Budget 
2013 

Kommentarer 

Intäkter 
    Medlemsavgifter 7 500 kr 4 950 kr 9 000 kr 50 medlemmar 

Träningsavgifter (ind) 39 375 kr 28 100 kr 31 550 kr 50 medlemmar 75 inbetalningar            
(en del går bara ena terminen) 

Kommunala bidrag 3 000 kr 10 000 kr 3 000 kr Ingen förändring  
Statliga bidrag 3 000 kr 6 266 kr 3 000 kr Ingen förändring  
Läger m Takemori-sensei 20 000 kr 18 067 kr 20 000 kr Bara två mer än förra året så är vi där. 
Summa intäkter 72 875 kr 67 383 kr 66 550 kr  
     
Kostnader     
Avgifter (SF) -5 500 kr -4 700 kr -4 260 kr  
Plan-/hallhyror (idrottsskola) -5 000 kr -4 320 kr -7 000 kr  
Kost/logi (idrottsskola) -11 200 kr -9 782 kr -11 200 kr  
Förtäring (idrottsskola) -500 kr -187 kr -500 kr  
Flygkostnader (idrottsskola) -10 000 kr -11 834 kr -6 000 kr  
Övriga kostnader (idrottsskola) -2 000 kr -1 537 kr -19 250 kr  
Lokalhyra -30 000 kr -9 874 kr -30 000 kr Utfallet 2013 avvek från det normala. 
Terminsavslutningskostnader -500 kr 0 kr -500 kr  
Övriga reklam- och PR-kostnader -1 000 kr 0 kr -1 000 kr  
Representation och Uppvaktningar -1 000 kr 0 kr -1 000 kr  
Administration -1 300 kr -1 265 kr -1 135 kr  
Kontorsmaterial -500 kr -35 kr 0 kr  
Sjukvårdmaterial -500 kr 0 kr -500 kr  
Postbefordran -1 700 kr -1 687 kr -1 700 kr  
Datakommunikation -350 kr -324 kr -350 kr  
Bankkostnader -700 kr -635 kr -500 kr  
Örviga personalkostnader -500 kr 0 kr -500 kr  
Utbildning, idrottsutövare/tränare -3 000 kr -13 400 kr -9 000 kr   
Summa kostnader -75 250 kr -59 580 kr -94 395 kr  
          
Resultat före finansnetto -2 375 kr 7 803 kr -27 845 kr  
     
Utdelning på aktier och andelar   0 kr 0 kr   
Resultat efter finansnetto 0 kr 7 803 kr 0 kr  
          
Resultat före skatt -2 375 kr 7 803 kr -27 845 kr  
     
Skatt 0 kr 0 kr 0 kr   
Årets resultat -2 375 kr 7 803 kr -27 845 kr  

 

Styrelsen genom 
Anders Fredén  
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Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte torsdagen den 6 mars kl. 
20.30. Mötet äger rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria. 

Varmt välkommna!  

 

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb 

 

Inkomna motioner 
Inga motioner föreligger. 

 

Valberedningens förslag 
Ordförande: Leif Sunje 
Sekreterare: Andrea Embring 
Kassör: Anders Fredén  
Suppleant 1: Peter Nilsson 
Suppleant 2: Emina Jusic 
Revisor 1: Andreas Backfolk 
Revisor 2: Thomas Wallberg 
Valberedning: Frida Tamker 

 

Styrelseförslag 
Inga styrelseförslag föreligger. 
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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 dagordningen.  
5. Val av mötesordförande. 
6. Val av mötessekreterare.  
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera årsmötesprotokollet.  
8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående 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 årsmöte. Årsmötet bestämmer antalet, dock 
minst en.  
17. Behandling av styrelseförslag. 
18. Behandling av motioner, inkomna enligt § 21.  
19. Synpunkter på verksamheten för innevarande verksamhetsår.  
20. Mötets avslutande. 

 


