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Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelse och förtroendevalda 

Lördagen den 9 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes för verksamhetsåret 
2019. 
 Ordförande: Leif Sunje 
 Sekreterare: Andrea Embring 
 Kassör: Björn Hendil Forssell 
 1. Suppleant: Torbjörn Danielsson 
 2. Suppleant: Oskar Boeryd 

Till revisorer valdes Anna Thelander och Vadim Velichkin. Till valberedning valdes Ervin Török. 

Styrelsen har haft ett protokollfört styrelsemöte under året (inkl. konstituerande möte). Leif 
Sunje har verkat som ansvarig för klubbens webbsida. 

 

Relationer och representationer 

Under verksamhetsåret har Honto Iaidoklubb varit representerad vid Svenska Kendoförbundets 
och Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordinarie förbundsstämmor. 

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

Vällingby Sim- och Idrottshall under ledning av anläggningschef Erik Bredler har detta året inte 
bjudit till informationsmöten mellan halledning, idrottsförvaltning och föreningarna. 

 

Information och rekrytering 

Nyrekrytering har skett genom klubbens hemsida, Facebook-sida och affischer i Vällingby Sim- 
och Idrottshall. 

 

Avgifter 

Träningsavgiften har under 2019 hållits oförändrad med 1000kr/termin.  
Medlemsavgiften om 200kr/år regleras av årsmötet och lämnades oförändrad 2019. 

 

Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 9 medlemmar (varav en hedersmedlem) enligt följande 
fördelning:  t.o.m. 20 år över 20 år 
Herrar  1 6 
Damer  0 2 

Detta är en nedgång jämfört med 2018 (11 medlemmar). 
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Terminsomfattning och schema 

Vårterminen pågick 19 januari - 25 maj. Ingen sommarträning erbjöds. Höstterminen pågick 24 
augusti - 21 december. Träningen har bedrivits på lördagar 9.30-11.30. Dessutom testade 
klubben att träna fyra tisdagkvällar under våren enligt beslut vid årsmötet 2019. 

 

instruktörer 

Under året har Leif Sunje och Björn Hendil-Forssell undervisat. 

 

Graderingar 

Under året har följande graderats inom klubben: 
Anna Thelander  4 kyu 20190525 
Vadim Velichkin  4 kyu 20190525 
Gustav Elinder  4 kyu 20191221 

 

Landslagsläger & SM 

Klubben deltog på Tachi-uchi-no-Kurai-läger i Sölvesborg 19 januari genom Theo Pramer. 

SM gick av stapeln i Stockholm (Nacka) 18-19 maj. Theo Pramer, Tobe Danielsson, Anna 
Thelander representerade Honto i mudanklassen, Björn Hendil-Forssell i sandan och Leif Sunje i 
yondanklassen där han tog brons. I lagtävlingen ställde Honto upp med två lag: Leif Sunje, Björn 
Hendil-Forssell och Theo Pramer i det ena, samt Anna Thelander, Torbjörn Danielsson och Vadim 
Velichkin i det andra och det förstnämnda laget tog brons! 

Klubben deltog också på Rikslägret i Stockholm 10-11 november genom Theo Pramer. 

 

Policy - Registerutdrag 

På Riksidrottsmötet 2019 togs beslut att alla föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet ska 
begära utdrag ur polisens belastningsregister för ledare i föreningen. Beslutet träder i kraft 1 
januari 2020. Honto Iaidoklubb har därför tagit fram en policy för detta såväl som ett register där 
det noteras om kontroll har gjorts av föreningens ledare. Syftet med allt detta är att det är ett led 
i att vidmakthålla att klubben är en trygg miljö för alla. 

 

Styrelsen genom 
Andrea Embring, sekreterare 
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Kassaberättelse 2019 

Resultatrapport per 20191231 

  Utfall 2019 Budget 2019 
Intäkter   
Träningsavgifter  13 000 kr 14 000 kr 
Medlemsavgifter  1 800 kr 2 000 kr 
Övriga intäkter 400 kr 600 kr 
Summa intäkter 15 200 kr 16 600 kr 

   
Kostnader   
Förbundsavgifter  -2 219 kr -1 600 kr 
Lokalhyra  -14 040 kr -13 000 kr 
Inköp material och varor -800 kr -750 kr 
Bankkostnader -752 kr -752 kr 
Lagavgifter iaido-SM -600 kr 0 kr 
Summa kostnader -18 411 kr -16 102 kr 

   
Rörelseresultat -3 210 kr 498 kr 

   
Resultat efter finansnetto -3 210 kr 498 kr 

   
Skatt 0 kr 0 kr 
Årets resultat  -3 210 kr 498 kr 

 

Kommentarer till resultaträkningen 

Medlems- och träningsavgifterna föll ut under budget. Klubbens kostnader 2019 är dock större 
än vad klubben har råd med. Klubben kommer inte att överleva med dålig betalningsdisciplin från 
medlemmarna samt om det inte blir ändring på medlemstillströmningen.  

Förbundsavgifter avser medlemskap i Stockholm/Gotlands Budokampsportsförbund samt 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och därmed Svenska Kendoförbundet.  

Inköp material och varor avser diplom och budopass. 

Bankkostnader avser Plusgirokontot. 
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Balansrapport 20190101-20191231 

  Ing balans Period Utg balans 
Tillgångar    
Kassa 0 kr 0 kr 0 kr 
Plusgiro 7 706 kr -2 130 kr 5 575 kr 
Kundfordringar 160 kr 0 kr 160 kr 
Förutbet kostn / upplupna int 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 
Summa tillgångar 9 866 kr -2 130 kr 7 735 kr 

    
Skulder och eget kapital    
Kortfristiga skulder -5 580 kr -1 080 kr -6 660 kr 
Eget kapital -30 820 kr 0 kr -30 820 kr 
Årets resultat 26 534 kr 3 210 kr 29 744 kr 
Summa Skulder och eget kapital -9 866 kr 2 130 kr -7 735 kr 

 

Kommentarer till balansräkningen 

Kortfristiga skulder avser dels tidigare utlägg (2018) som kassören gjort från eget konto vid 
betalning av hallhyra under tiden bankID inte ännu hade rekvirerats för Hontos internetbank, 
samt ytterligare transaktioner för att täcka för hallhyra (2019) när klubben saknat likvida medel. 

Styrelsen föreslår att årets förlust tas av det egna kapitalet.  

 

Styrelsen genom 
Björn Hendil-Forssell, kassör 
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Verksamhetsplan 2020 

Överlevnad och rekrytering 

Honto har en potential i Västerort som upptagningsområde. För att klubben ska överleva måste 
vi tillse att göra reklam för klubben - förslagsvis genom att affischer kommer upp i större delen av 
distriktet och genom att använda Facebook för rekryteringskampanjer. Det är en viktig uppgift att 
tillsammans värva fler medlemmar till klubben och behålla våra befintliga.  

 

Träning 

Under året kommer klubben att fortsätta bedriva träning enligt samma omfattning som 
föregående år. Detta innebär ett träningspass per vecka om två timmar. Det vore naturligtvis 
önskvärt även med en träning kvällstid under veckan, men det är inte ekonomiskt möjligt. 

 

Gradering 

Eventuella planer för gradering sker individuellt och i dialog mellan elev och tränare. 

 

SM 

I mån av intresse kan klubben delta på SM, men eventuellt deltagande måste finansieras av de 
enskilda klubbmedlemmarna. 

 

Lokal 

De senaste åren har Stockholms stad genomfört ett antal renoveringar av idrottshallar. Turen har 
kommit till Vällingby Sim- och Idrottshall vars renovering har varit planerad till 2020-2022. Under 
2019 fick dock inga föreningar någon som helst ny information om framdrift för en ombyggnad. 
Dialogen med hall-ledning fortsätter och klubben kommer att följa ev kommunikation från 
Stockholm stads Idrottsförvaltning om renovering och ersättningslokal med intresse. Om 
anledning uppkommer kommer klubben att söka ersättningslokal tillsammans med övriga 
budoklubbar. 

 

Utbildning 

Det är viktigt att klubbens instruktörer ges verktyg och stöd för sina uppgifter - därför är 
deltagande i träningsläger, ledar- och sjukvårdsutbildningar viktiga. Men klubben har inga medel 
att stödja med sådant under verksamhetsåret. 

 

Webben 

Vår hemsida (www.budokan.se/honto) och vår Facebook-sida är viktiga kanaler att nå våra 
medlemmar där de alltid ska kunna hitta relevant och aktuell information. Därtill har vi vårt 
Instagram-konto att sprida inspiration och information på. 
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Gemenskap 

Vi vill att Honto inte bara ska vara en plats för träning utan också vara en naturlig, trygg och varm 
plats för alla medlemmar.  

 

Styrelsen genom 
Leif Sunje, ordförande 
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Budget 2020 
 

  Budget 2020 Utfall 2019 Budget 2019  
Intäkter     
Träningsavgifter  16 000 kr 13 000 kr 14 000 kr 16 terminsbetalningar a 1000kr 
Medlemsavgifter  1 800 kr 1 800 kr 2 000 kr 10 betalande medlemmar 
Övriga intäkter 500 kr 400 kr 600 kr 3 kyugraderingar och 1 budopass 
Summa intäkter 18 300 kr 15 200 kr 16 600 kr  

     
Kostnader     
Förbundsavgifter  -2 019 kr -2 219 kr -1 600 kr 800kr Sthm samt 129kr * 10 medl SB&K 
Lokalhyra  -15 000 kr -14 040 kr -13 000 kr  
Inköp material och varor -500 kr -800 kr -750 kr  
Bankkostnader -752 kr -752 kr -752 kr  
Lagavgifter iaido-SM -600 kr -600 kr 0 kr  
Summa kostnader -18 871 kr -18 411 kr -16 102 kr  

     
Rörelseresultat -571 kr -3 210 kr 498 kr  

     
Resultat efter finansnetto -571 kr -3 210 kr 498 kr  

     
Skatt 0 kr 0 kr 0 kr  
Årets resultat  -571 kr -3 210 kr 498 kr  

 

Styrelsen genom 
Björn Hendil-Forssell, kassör  
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Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas medlemmarna i Honto Iaidoklubb till årsmöte lördagen den 14 mars kl. 12.15. 
Mötet äger rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria. 

Varmt välkommna!  

Styrelsen för Honto Iaidoklubb 

 

Inkomna motioner 
Inga motioner föreligger. 

 

Valberedningens förslag 
Ordförande: Leif Sunje 
Sekreterare: Andrea Embring 
Kassör: Björn Hendil-Forssell  
Suppleant 1: Torbjörn Danielsson 
Suppleant 2: Oskar Boeryd 
Revisor 1: Anna Thelander 
Revisor 2: Vadim Velichkin 
Valberedning: Ervin Török 

 

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 korrigeringar 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 § 20.  
19. Övriga frågor.  
20. Mötets avslutande. 

 


