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Verksamhetsberättelse 2020 
 

2020 har starkt präglats av corona-virus-pandemin. I och med att vi var ett litet antal medlemmar 
fortföljdes vårterminens träning även om flera av medlemmarna av försiktighetsskäl avstod 
träning.  

Hösten inleddes enligt plan. Hikari Aikidoklubb hade köpt in en ångdammsugare som de delade 
med sig av. Detta gjorde att vi hade möjlighet att verkligen göra rent i dojon innan varje 
träningspass. Emellertid infördes skärpta riktlinjer sent i oktober och klubben fattade beslut att 
stänga ned träningen för resten av terminen. 

 

Styrelse och förtroendevalda 

Lördagen den 14 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes för verksamhetsåret 
2020. Ordförande: Leif Sunje 
 Sekreterare: Andrea Embring 
 Kassör: Björn Hendil Forssell 
 1. Suppleant: Oskar Boeryd 
 2. Suppleant: Torbjörn Danielsson  

Till revisorer valdes Anna Thelander och Vadim Velichkin. Till valberedning valdes Gustav Elinder. 

Styrelsen har haft ett protokollfört styrelsemöte under året (förutom 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 som på grund av 
pandemin genomfördes online. 

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 varit 1000kr/termin för vårterminen. 14 mars fattade styrelsen 
beslut att ändra träningsavgiften till 1500kr/termin att gälla från och med 1 juli .  
Medlemsavgiften om 200kr/år regleras av årsmötet och lämnades oförändrad 2020. 
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Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 7 medlemmar (varav en hedersmedlem) enligt följande 
fördelning:  t.o.m. 20 år över 20 år 
Herrar  1 4 
Damer  0 2 

Detta är en nedgång jämfört med 2019 (9 medlemmar) (11 medlemmar 2018). 

 

Terminsomfattning och schema 

Vårterminen pågick 18 januari - 23 maj (inställt 25 januari). Ingen sommarträning erbjöds. 
Höstterminen startade 22 augusti. 29 oktober fattade klubben beslut att ställa in resten av 
höstterminen pga de skärpta riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Därtill stängde Stockholm 
Stads Idrottsförvaltningen alla inomhusanläggningar för bokningar för vuxna och unga vuxna. 

Träningen bedrevs på lördagar 9.30-11.30.  

 

instruktörer 

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

 

Graderingar 

Under året har inga graderingar genomförts. 

 

Landslagsläger & SM 

SM skulle ha gått i Linköping i maj, men ställdes in. Det gjorde sedan även EM. 

 

Policy - Registerutdrag 

Alla klubbens instruktörer har uppvisat utdrag ur Polisens belastningsregister i enlighet med 
Riksidrottsförbundets regler. 

 

Styrelsen genom 
Andrea Embring, sekreterare 
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Kassaberättelse 2020 

Resultatrapport per 20201231 

  Utfall 2020 Budget 2020 
Intäkter   
Träningsavgifter  18 300 kr 16 000 kr 
Medlemsavgifter  1 800 kr 1 800 kr 
Övriga intäkter 0 kr 500 kr 
Summa intäkter 20 100 kr 18 300 kr 

   
Kostnader   
Förbundsavgifter  -1 832 kr -2 019 kr 
Lokalhyra  -12 960 kr -15 000 kr 
Inköp material och varor -0 kr -500 kr 
Bankkostnader -950 kr -752 kr 
Lagavgifter iaido-SM -0 kr -600 kr 
Summa kostnader -15 742 kr -18 871 kr 

   
Rörelseresultat 4 358 kr -571 kr 

   
Resultat efter finansnetto 4 358 kr -571 kr 

   
Skatt 0 kr 0 kr 
Årets resultat  4 358 kr -571 kr 

 

Kommentarer till resultaträkningen 

År 2020 så gick Honto med 4358 kr i vinst. Det är en stor skillnad jämfört med 2019 då föreningen 
gick med förlust.  

Intäkterna för träningsavgifter låg ca 5000 kr högre under 2020 än under 2019. En stor del av 
intäktsökningen utgörs av en frivillig betalning som Leif Sunje gjort till föreningen. En annan stor 
del består i betalningar som kom in 2020 men som eg avser tidigare år. Den avgiftsökning som 
beslutades under året bidrar också till de ökade intäkterna. 

Vi ser även att lokalkostnaden dvs hallhyran var ca 1000 kr lägre under 2020 än under 2019. Det 
kan till stor del förklaras av minskad träningsaktivitet pga coronan. 

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

Bankkostnader avser Plusgirokontot. 
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Balansrapport 20200101-20201231 

  Ing balans Period Utg balans 
Tillgångar    
Kassa 0 kr 0 kr 0 kr 
Plusgiro 5 575 kr 4 358 kr 9 933 kr 
Kundfordringar 160 kr 0 kr 160 kr 
Förutbet kostn / upplupna int 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 
Summa tillgångar 7 735 kr 4 358 kr 12 093 kr 

    
Skulder och eget kapital    
Kortfristiga skulder -6 660 kr 0 kr -6 660 kr 
Eget kapital -30 820 kr 0 kr -30 820 kr 
Årets resultat 29 744 kr -4 358 kr 25 386 kr 
Summa Skulder och eget kapital -7 735 kr -4 358 kr -12 093 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 vinst läggs till det egna kapitalet.  

 

Styrelsen genom 
Björn Hendil-Forssell, kassör 
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Verksamhetsplan 2021 

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. 

Pga de skärpta riktlinjerna och att Stockholms stads Idrottsförvaltning stängt inomhushallarna för 
vuxenträning har klubben tagit beslut att inleda vårterminen i början av april oavsett om 
träningen kommer att kunna bedrivas inomhus eller måste flytta utomhus.  

 

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. 
Emellertid har tidigare planer om renovering av Vällingby Sim- och Idrottshall strukits. Det 
förefaller som att nya beslut är i annalkande varför klubben nu avser att sluta upp bakom Hikari 
Aikidoklubb, Blackeberg Basket och Ängby SK för att stödja en gemensam linje från oss 
föreningar som är verksamma i hallen. Initiativet kommer från Ängby SK som menar att vi såklart 
ska jobba för att en framtida renovering genomförs med föreningarnas bästa för ögonen. 

 

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. 
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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. 

 

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 

 

 

  



Honto Iaidoklubb 
Årsredovisning – Verksamhetsår 2020 

 10 

Budget 2021 
 

  Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020  
Intäkter     
Träningsavgifter  15 000 kr 18 300 kr 16 000 kr 6 gånger (1000kr + 1500kr)* 
Medlemsavgifter  1 200 kr 1 800 kr 1 800 kr Antar 6 medlemmar 
Övriga intäkter 0 kr 0 kr 500 kr Inga graderingsintäkter 
Summa intäkter 16 200 kr 20 100 kr 18 300 kr  

     
Kostnader     
Förbundsavgifter  -2 053 kr -1 832 kr -2 019 kr Sthm BF & SB&K (känd avgift)** 
Lokalhyra  -9 000 kr -12 960 kr -15 000 kr Hallhyra/mån uppskattad t 1500kr*** 
Inköp material och varor -0 kr -0 kr -500 kr Inget inköp av budopass o diplom 
Bankkostnader -950 kr -950 kr -752 kr Nordea (känd avgift) 
Lagavgifter iaido-SM -kr -0 kr -600 kr Ingen sponrat deltagande vid SM 
Summa kostnader -12 003 kr -15 742 kr -18 871 kr  

     
Rörelseresultat 4 197 kr 4 358 kr -571 kr  

     
Resultat efter finansnetto 4 197 kr 4 358 kr -571 kr  

     
Skatt 0 kr 0 kr 0 kr  
Årets resultat  4 197 kr 4 358 kr -571 kr  

    

*Räknar med 6 betalande medlemmar 
Medlemsavg 200kr per år 
Träningsavg vår 1000kr (antagande om 
sänkt avgift pga kortare termin)(givet 
att terminen inte förlängs in på 
sommaren) 
Träningsavgift höst 1500kr 
 
** Sthm BF 800kr engångsavgift plus 
SB&K 150kr + försäkr 29kr för 2020 års 
antal medlemmar dvs 7 x (150kr + 29kr) 
 
***Antar att vårterminen börjar i april 
och håller på tom maj, dvs 2 mån. Antar 
att höstterminen börjar i september och 
håller på tom december, dvs 4 
månader. Totalt 6 x 1500kr 

 

Styrelsen genom 
Björn Hendil-Forssell, kassör  
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Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas medlemmarna i Honto Iaidoklubb till årsmöte lördagen den 3 mars kl. 19.00. 
Mötet äger rum online. Möteslänk till Microsoft Teams läggs ut på hemsidan. 

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: - 
Revisor 1: Anna Thelander 
Revisor 2: Vadim Velichkin 
Valberedning: Gustav Elinder 

 

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. 

 


