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Verksamhetsberättelse 2015
Styrelse och förtroendevalda
Torsdagen den 5 mars hölls ordinarie årsmöte och
följande styrelse valdes till verksamhetsåret 2015
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162 13 vällingby
hikari@budokan.se
www.budokan.se
Redaktion
Andrea Embring

Ordförande: Leif Sunje
Sekreterare: Andrea Embring
Kassör: Anders Fredén
1. Suppleant: Rickard Wicklund
2. Suppleant: Frida Tamker
Till revisorer valdes Andreas Backfolk och Håkan
Hesselgren. Till valberedning valdes Britt-Marie
Källman.
Styrelsen har haft 3 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 årsstämmor.
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.

Träningsavgifter
Under året har avgifterna för barn behållits oförändrade
dvs 600 kr/termin med syskonrabatt på 200 kr per
syskon och termin. Likaså har avgifterna för vuxna
behållits oförändrade dvs 800 kr/termin.
Medlemmar och träningsverksamhet
Under verksamhetsåret har klubben haft 54 medlemmar.

Herrar
Damer

t.o.m. 20 år
25 st
11 st

över 20 år
11 st
7 st

Medlemsantalet har minskat från 82 förra året främst
bland manliga tränande i alla åldrar. Andelen tränande
kvinnor i klubben är 33 procent (29 procent 2014).
Antalet tränande kvinnor är relativt oförändrat.
Vårterminen pågick 8 januari - 28 maj. Sommarträning
erbjöds för vuxna 2 juni - 11 aug. Höstterminen pågick
17 augusti - 17 december. Vid terminsavslutningarna
hölls traditionsenligt graderingar som avslutades med
diplomutdelning och fika.
Träning har bedrivits enligt följande schema:
Vårterminen 2015
Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna fördjupning)
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning)
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning)
Tor 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning)
Tor 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning)
Sommartermin 2015
Tis 18.00 - 19.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning)

Höstterminen 2015
Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna fördjupning)
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare)
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom fortsättning)
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning)
Tors 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & forts.)
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 hans läger i Tjeckien och Tyskland i
augusti och dels genom att vi genomförde ett öppet
läger med Takemori-sensei i Vällingby den 27 - 30
augusti. Lägret blev mycket uppskattat.
Följande instruktörer har regelbundet undervisat under
ordinarie träning (i gradordning):
Leif Sunje, huvudinstruktör
Anders Fredén
Frida Tamker
Andrea Embring
Emina Jusic
Britt-Marie Källman
Därtill har klubben tacksamt emottagit hjälp från
följande inhoppare och assistenter:
Håkan Hesselgren
Leila Kaipova
Ivan Axelsson
Elise Axelsson, och
Ervin Török

Graderingar
Under 2015 genomfördes graderingar veckorna 21 (19
och 21 maj), 22 (25, 26 och 28 maj) samt 50 (8 och 10
december). Totalt utfärdades 34 grader. Då fyra personer
blev graderade två gånger under verksamhetsåret uppgår
antalet graderade personer i klubben till 30. Detta är
något fler än föregående verksamhetsår.

Lägerverksamhet
Klubben stod i år som värd för ett öppet läger med
Takemori-sensei. Lägret hölls i Vällingbyhallen 27-30
augusti och var mycket lyckat. Ett stort tack till alla som
var med och bidrog till att lägret blev en framgång.

Fördelningen av årets utdelade kyu-grader följer enligt
nedan:

Bachraty 5 dan, 7-8 mars, Uppsala
Sunje 5 dan, 2-5 april, Insch, Skottland
Holiday 6 dan, 30-31 maj, Uppsala
Sunje 5 dan, 25-28 juni, Mariehamn, Åland
Takemori, Tanaka, Stenudd, 12-16 aug. Plzen, Tjeckien
Takemori sensei, 7 dan, 21-23 aug. Berlin, Tyskland
Takemori sensei, 7 dan, 27-30 aug. Stockholm
Waka sensei, 25-27 sept. Helsingfors
Sunje, Jansson, Svedberg, Unné, 23-25 okt. Borlänge
Sunje 5 dan, 7 nov. Stockholm
Stenudd, Nevelius, Lyly, 4-6 dec. Malmö

Grad Antalet utdelade
1 kyu
1
2 kyu
3 kyu
4 kyu
2
5 kyu
1
6 kyu
1
7 kyu
8 kyu
9 kyu
4
10 kyu 5
11 kyu 5
12 kyu 15
Totalt utdelade grader 34
Inga dangraderingar genomfördes under 2015.

Hikari Aikidoklubb har deltagit i följande läger 2015:

Hikari Aikidoklubbs styrelse
genom Andrea Embring

Kassaberättelse 2015
Resultaträkning 20150101-20151231
Utfall 2015

Budget 2016

Intäkter
Medlemsavgifter
Träningsavgifter (ind)
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Övriga intäkter läger (mat)
Läger m Takemori-sensei

8 100 kr
37 200 kr
12 850 kr
0 kr
0 kr
23 441 kr

8 000 kr
40 000 kr
3 000 kr
2 500 kr
1 500 kr
20 000 kr

S:a intäkter

81 588 kr

75 000 kr

Kostnader
Avgifter (SF)
Plan-/hallhyror (idrottsskola)
Kost/logi (idrottsskola)
Materialkostnad (idrottsskola)
Förtäring (idrottsskola)
Flygkostnader (idrottsskola)
Övriga kostnader (idrottsskola)
Lokalhyra
Övriga reklam- och PR-kostnader
Representation och Uppvaktningar
Administration
Kontorsmaterial
Sjukvårdmaterial
Postbefordran
Datakommunikation
Bankkostnader
Terminsavslutningskostnader
Övriga externa kostnader
Örviga personalkostnader
Utbildning, idrottsutövare/tränare

−10 500 kr
−5 175 kr
−14 149 kr
−328 kr
0 kr
−4 735 kr
−1 125 kr
−27 380 kr
0 kr
0 kr
−2 620 kr
−59 kr
0 kr
−2 928 kr
−388 kr
−1 268 kr
−201 kr
−18 594 kr
0 kr
0 kr

−5 500 kr
−4 500 kr
−10 000 kr
−300 kr
−1 500 kr
−10 000 kr
−1 500 kr
−33 000 kr
−1 000 kr
−1 000 kr
−1 300 kr
−500 kr
−500 kr
−2 500 kr
−350 kr
−700 kr
−500 kr
0 kr
−500 kr
−5 000 kr

S:a kostnader
−89 448 kr −80 150 kr
			
Rörelseresultat före finansnetto
−7 860 kr
−5 150 kr
			
Justering tidigare värdeändring
0 kr		
Utdelning på aktier och andelar
0 kr
0 kr
Rörelseresultat efter finansnetto

−7 860 kr

−5 150 kr

			
Resultat före skatt
−7 860 kr
−5 150 kr
			
Skatter
−1 734 kr
0 kr
Årets resultat
−9 594 kr
−5 150 kr

Kommentarer till resultaträkningen
Under året 2015 testade vi att skicka ut fakturor för
medlems- och träningsavgifter. Klubbens medlems
avgifter till förbunden har ökat är endast en konsekvens
av medlemstillströmningen, framförallt på juniorsidan.
Vi har tappat en del i vuxengrupperna under året och
ökningen i avgifterna är en konsekvens av 2014 års
estimat. Klubben har inte prioriterat PR-åtgärder varför
utfallet är noll.Vi har inte lagt en enda krona på utbildning i år. Vi kan se att lokalhyran klarar sig inom ramen
för budgeten. Den stora kostnaden i år är lägret med
Takemori sensei som gör en förlust på 20436 kronor.
Anledningen till det negativa resultatet för lägret kan
tillskrivas det knapra deltagarantalet. Vi hade inte lika
många deltagare som bara var med på enstaka pass i år
(många helgbesökare) men det är alltså det totala del
tagandet som är för lågt för att lägret skall gå ihop.
Kostnaderna för administration (Visma Förening bokföringsprogram) är dubbelt det här året på grund av att
vi har betalat både för 2014 och 2015 (vi betalade alltså
ingenting 2014). Det vi ser som Övriga kostnader är
Hikari Aikidoklubbs bidrag (inklusive lägerdeltagarnas
egna bidrag) till byggandet av Aikido Zushi Shofukai
(Kanagawa-ken, Japan) - Takemori Senseis dojo i Japan.

Kommentarer till balansräkningen
Med aktier och andelar menas klubbens innehav av
aktie- och obligationsfonder hos Swedbank Robur. Med
Ändamålsbestämda medel avses det som tidigare kallades
Ersättningsfond där klubben avsatt medel för investeringar
av större art (exempelvis mattor).

Balansräkning 20150101 - 20151231
Ing balans

Period

Utg balans

76 405 kr
46 640 kr
38 452 kr

0 kr
-9 796 kr
-2 468 kr

76 405 kr
36 843 kr
35 984 kr

S:a Tillgångar

161 497 kr

-12 264 kr

149 233 kr

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter

-82 400 kr
-35 000 kr
-26 296 kr
-5 970 kr
-11 831 kr

-26 296 kr
0 kr
26 296 kr
3 570 kr
-900 kr

-108 696 kr
-35 000 kr
0 kr
-2 400 kr
-12 731 kr

-161 497 kr

2 670 kr

-158 827 kr

Tillgångar
Aktier och andelar
Kassa
PlusGiro

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder

Verksamhetsplan 2016
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 nybörjaroch en fortsättningsgrupp. Vid ca 13 år påbörjar man
träningen i någon av vuxengrupperna. Grundträningen
genomför vi på tisdagar och torsdagar och fortsättnings
träningen 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 avser att vara
värdar för åtminstone tre endagsläger med Leif Sunje
– två under vårterminen och ett under höstterminen.
Syftet är att stärka nätverket kring Takemori-sensei och
erbjuda möjlighet till förberedelser för dangradering samt
provgradering inför densamma. Klubben avser också att
återigen stå som värd för lägret med Takemori-sensei.
Detta är en stor utmaning för klubben och kommer att
kräva engagemang från klubbens medlemmar.
Lokal
De senaste åren har Stockholms stad planerat för och
genomfört ett antal renoveringar av idrottshallar. Vällingby
Sim- och Idrottshall har länge varit på tal, men fått sin
renovering ständigt uppskjuten. De senaste ryktena säger
att hallen kommer att stänga 2018 för renovering. Vi
liksom våra grannar Ängby SK har inte vidtalats om
ersättningslokal. Klubben kommer under 2016 att
fortsätta undersöka möjligheter till en alternativ egen
lokal.
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. Det ständiga
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.
Hikari ska vara en naturlig plats för alla från barnen till
våra äldre. Hikari har sitt värde i att vi har hela Västerort
som upptagningsområde.Vi kommer därför under året
tillse att våra affischer kommer upp i större delen av
distriktet. Det är en viktig uppgift att tillsammans värva
fler medlemmar till klubben och behålla våra befintliga.
Vårt engagemang att hålla i lägret med Takemori-sensei
innebär en ekonomisk belastning varför klubbens
överlevnad är direkt avhängig vår förmåga att attrahera
och behålla medlemmar.Vi behöver också fortsätta
arbetet med att utveckla våra instruktörer så att de kan
medverka till att bära klubbens verksamhet.
Webben
Vår hemsida (www.budokan.se/hikari) och vår Facebook
sida är viktiga kanaler att nå våra medlemmar där de
alltid ska kunna hitta relevant och aktuell information.
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.
Hikari Aikidoklubbs styrelse
genom Leif Sunje

Budget 2016
Rörelsens intäkter mm
Medlemsavgifter
Träningsavgifter (ind)
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Övriga intäkter läger (mat)
Läger m Takemori-sensei
Öresutjämning

Budget 2016
8 000 kr
40 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
1 500 kr
23 000 kr
0 kr

Utfall 2015
8 100 kr
37 200 kr
12 850 kr
0 kr
0 kr
23 441 kr
-3 kr

Budget 2015
8 000 kr
40 000 kr
3 000 kr
2 500 kr
1 500 kr
20 000 kr
0 kr

92 500 kr

81 588 kr

75 000 kr

Kostnader
Avgifter (SF)
-5 500 kr
Plan-/hallhyror (idrottsskola)
-5 000 kr
Kost/logi (idrottsskola)
-5 000 kr
Materialkostnad (idrottsskola)
-300 kr
Förtäring (idrottsskola)
-1 500 kr
Hotellkostnader (idrottsskola)
-8 000 kr
Flygkostnader (idrottsskola)
-10 000 kr
Övriga kostnader (idrottsskola)
-1 500 kr
Lokalhyra
-33 000 kr
Övriga reklam- och PR-kostnader
-1 000 kr
Representation och Uppvaktningar -1 000 kr
Administration
-1 300 kr
Kontorsmaterial
-500 kr
Sjukvårdmaterial
-500 kr
Postbefordran
-3 000 kr
Datakommunikation
-350 kr
Bankkostnader
-700 kr
Terminsavslutningskostnader
-500 kr
Övriga externa kostnader
-15 000 kr
Örviga personalkostnader
-500 kr
Utbildning, idrottsutövare/tränare
-6 000 kr

-10 500 kr
-5 175 kr
-4 497 kr
-328 kr
0 kr
-9 652 kr
-4 735 kr
-1 125 kr
-27 380 kr
0 kr
0 kr
-2 620 kr
-59 kr
0 kr
-2 928 kr
-388 kr
-1 268 kr
-201 kr
-18 594 kr
0 kr
0 kr

-5 500 kr
-4 500 kr
-10 000 kr
-300 kr
-1 500 kr
0 kr
-10 000 kr
-1 500 kr
-33 000 kr
-1 000 kr
-1 000 kr
-1 300 kr
-500 kr
-500 kr
-2 500 kr
-350 kr
-700 kr
-500 kr
0 kr
-500 kr
-5 000 kr

S:a kostnader

-100 150 kr

-89 448 kr

-80 150 kr

-7 650 kr

-7 860 kr

-5 150 kr

Utdelning på aktier och andelar

0 kr

0 kr

0 kr

Resultat efter finansnetto

0 kr

0 kr

0 kr

-7 650 kr

-7 860 kr

-5 150 kr

0 kr

-1 734 kr

0 kr

-7 650 kr

-9 594 kr

-5 150 kr

S:a intäkter

Resultat före finansnetto

Resultat före skatt
Skatt
Resultat

Ansätter 53 medlemmar
Ansätter 77 betalande träningsavgifter/termin
I år skall vi söka bidrag från idrottslyftet
Vi hade ett lågt deltagande i år, justering efter utfall

Justering efter verkligheten
Uppdelning av hotell och mat
Detta är om vi skall ha tilltugg i dojon
lika bra att räkna med dyrt

ligger på lägerkostnad
Vi fortsätter med fakturautskick

Dojo contribution Shofukai
I år skall vi utbilda oss

Kallelse

Dagordning

Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till
årsmöte torsdagen den 10 mars kl. 20.30. Mötet äger
rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria.

1.
2.
3.
4.

Varmt välkommna!
Styrelsen för Hikari Aikidoklubb

Inkomna motioner
Inga motioner föreligger.

Valberedningens förslag
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör: 		
Suppleant 1:
Suppleant 2:
Revisor 1:
Revisor 2:
Valberedning:

Leif Sunje
Andrea Embring
Anders Fredén
Rikard Wicklund
Frida Tamker
Andreas Backfolk
Håkan Hesselgren
Britt-Marie Källman

Styrelseförslag
Inga styrelseförslag föreligger.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mötets öppnande av avgående ordföranden.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Frågan om mötets behöriga utlysande.
Eventuella tillägg eller förtydliganden till
dagordningen.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att
justera årsmötesprotokollet.
Fastställande av verksamhetsberättelse för
föregående år.
Fastställande av kassaberättelse för föregående år.
Framläggande av revisionsberättelse.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan & budget för det
kommande verksamhetsåret.
Val av ledamöter för innevarande verksamhetsår
a) ordförande
b) sekreterare
c) kassör
d) 1. suppleant
e) 2. suppleant
Val av två revisorer
Val av valberedning inför nästkommande
årsmöte. Årsmötet bestämmer antalet, dock minst en
Behandling av styrelseförslag.
Behandling av motioner, inkomna enligt §21
Synpunkter på verksamheten för innevarande
verksamhetsår.
Mötets avslutande.

