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Verksamhetsberättelse

Styrelse och förtroendevalda
Lördagen den 17 mars hölls ordinarie årsmöte och föl-
jande styrelse valdes till verksamhetsåret 2007

Ordförande: Leif Sunje
Sekreterare: Robert Skytt
Kassör: Thomas Wallberg
1. Suppleant: Maria Ceder
2. Suppleant: Peter Nilsson

Till revisorer valdes Niklas Flood och Henrik Sandén. 

Till valberedning valdes Tommy Auoja (sammankal-
lande) och Lars Jonsson.

Robert Skytt har verkat som ansvarig för klubbens 
webbsida, marknadsföring samt trycksaker.

Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten, samt 
ett antal informella möten via e-post och telefonsamtal 
där verksamheten och planering har diskuterats. Tränar-
kollegiet har sammanträtt ett antal gånger för att disku-
tera aktiviteten på mattan.

Relationer och representationer
Under verksamhetsåret har Hikari Aikidoklubb varit 
representerad vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
Aikidosektions årsmöte.

Kommunikationen mellan budoklubbarna i Vällingby 
Sim- och Idrottshall har skett fortlöpande enligt tidigare 
överenskommelser. Insatser har gjorts för att förbättra 
kommunikationen mellan Hikari Aikidoklubb och Väl-
lingby Sim- och Idrottshall. 

Ansvarig utgivare
Leif Sunje

Adress
Hikari Aikidoklubb 
Box 228
162 13 vällingby

Redaktion
Robert Skytt 

Telefonnummer
08 – 657 93 10

E-post
hikari@budokan.se

Internet
www.budokan.se

Redaktionen förbehåller sig rätten 
att korta ned insända texter, dock 
utan att ändra sakinnehållet. För 
icke beställt material ansvaras ej.



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

Träningsverksamhet
Under verksamhetsåret har klubben haft 80 tränande.

 över 25 år under 25 år
Herrar 16 st  26 st
Damer 9 st  29 st

Vårterminen pågick mellan 8 januari – 12 juni och höst-
terminen 20 augusti – 22 december. Vårterminen var 
längre än vanligt relaterat till den japanresa som stora 
delar av instruktörskollegiet genomförde under maj, Vid 
avslutningarna hölls traditionsenligt terminsavslutning 
som avslutades med diplomutdelning och fi ka i kafeteri-
an. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti hölls 
sommarträning med två pass i veckan. Som instruktörer 
verkade Hans Gauffi n och Leif Sunje.

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

Hans Gauffi n
Leif Sunje, chefsinstruktör
Thomas Wallberg
Robert Skytt
Maria Ceder
Björn Fransson
Peter Nilsson
Niklas Flood
Sebastian Britts
Tommy Auoja
Pavel Musienko

Graderingar
Under 2007 genomfördes graderingar veckorna 7, 23, 24 
och 50. Total godkändes 46 grader varav åtta personer 
blev graderade två gånger under året. Således är antalet 
graderade personer 38. I tabellen nedan redovisas fördel-
ningen över grader. Inga medlemmar erhöll några dan-
grader under verksamhetsåret.

Fördelningen av årets utdelade kyu-grader ser ut som 
följer

Grad Antalet utdelade
12  15
11  11
10  6
9  2
8  0
7  0
6  5
5  4
4  0
3  1
2  1
1  1
Totalt    38

Träning har bedrivits enligt nedanstående schema

Vårterminen 2007
Mån 19.30 - 20.00 (Vuxna öppet)
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom forts.)
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna öppet +)
Tor 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nyb.)
Tor 18.30 - 20.00 (Vuxna grund)
Fre 17.00 - 18.00 (Barn/ungdom fl ickor)
Lör 11.30 - 13.00 (Vuxna öppet ++)



Höstterminen 2007
Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna öppet)
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom forts.)
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna öppet +)
Tor 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nyb.)
Tor 18.30 - 20.00 (Vuxna öppet +)
Fre 17.00 - 18.00 (Barn/ungdom fl ickor)
Lör 11.30 - 13.00 (Vuxna öppet ++)

Lägerverksamhet
Hans Gauffi n har traditionsenligt åk till Eksjö Budo-
klubb under deras vårläger 14 - 15 april och instruerat. 

Hikari Aikidoklubb har deltagit i följande läger 2007
Takemori-sensei, 9/8-12/8, Uppsala
Leif Sunje, x/x - x/x, Helsingborg

Firande av Hans Gauffi n, 70 år
Den 31 mars hölls ett läger med Hans Gauffi n som en 
del av fi randet av hans 70-årsdag, det var uppskatt-
ningsvis 40 deltagare från hela aikidosverige under 
de två passen som hölls under dagen. Bland gästerna 
märktes representanter och gamla bekanta från Eksjö 
Budoklubb, KFUM Uppsala Aikikai, Iyasaka Aikido-
klubb, Vanadis Aikidoklubb och Järfälla Aikidoklubb. 
Många positiva kommentarer om de båda passen har 
sedan yttrats inför styrelsen. De övriga klubbarna från 
dojon i Vällingby deltog med uppvisningar som inledde 
det andra passet vilket var mycket uppskattat. På kvällen 
var det samkväm på en restaurang i Stockholm där även 
några som inte kunnat närvara på själva lägret anslöt.

Hikari Aikidoklubbs styrelse
genom  Robert Skytt

Japanresa
Under verksamhetsåret företog sig klubben en resa till 
Japan, de som reste var Hans Gauffi n, Leif Sunje, Lars 
Johnsson, Thomas Wallberg, Robert Skytt och Maria 
Ceder. Syftet med resan var att fördjupa sig i studier i 
aikido på plats i Japan. Vi hade planerat sedan lång tid 
tillbaka att delta i träning på Aikikai honbu dojo samt 
hos Takemori-sensei och därmed ge klubbens instruk-
törer inspiration och fördjupade kunskaper att kunna 
förmedla till klubbens medlemmar.

Aikikai honbu dojo
Den huvudsakliga träningen genomfördes på Aikikai 
honbu dojo i Tokyo, den dojo där aikidons moderorga-
nisation i Japan har sin träning och där Ueshiba-familjen 
verkar. Varje dag erbjuds det minst fem träningspass med 
olika instruktörer med olika inriktningar och person-
lighet. Varje dag inleddes med morgonträning 06.30 
med Ueshiba Moriteru, aikidons nuvarande doshu, det 
vill säga aikidons världsledare och sonson till grundaren 
Ueshiba Morihei. 

Under vistelsen kom gruppen att träna för fl era olika 
instruktörer, bland andra Doshu, Endo-sensei, Yokota-
sensei, Kanazawa-sensei, Osawa-sensei, Yasuno-sensei, 
Kobayashi-sensei (ej Kobayashi Yasuo). Erfarenheterna på 
de nämnda lärarnas pass var särskilt intressant - Yokota-
sensei med sin väldigt påtagliga aikido, Kobayashi-sensei 
med sin nedtonade deltagande aikido, Osawa-sensei med 
sitt höftarbete. Kanazawa-sensei stod för grundträning 
och så Endo-sensei som var den förutom Doshu som kan-
ske fyllde dojon bäst. Intensiteten och det många gånger 
okonstlade i träningen var givetvis särskilt uppenbart i 
början liksom den mycket tydliga vördnaden för Osensei. 
I princip tränade vi på Honbu dojo varje dag, som oftast 
ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen.



Takemori-sensei
Under två helger träffade vi Takemori-sensei ute i 
Zushi strax söder om Yokohama. Lördagarna bestod 
i träningspass närmare tre timmar vardera. Värmen i 
atmosfären och den omtanke våra värdar skänkte oss var 
härlig. Ordentlig uppvärmning följdes av grundläggande 
övningar med bokken i närmare en timme. Därefter 
vanlig vapenfri träning. På något vis kände vi oss särskilt 
hemma här. Söndagarna utgjordes av tvåtimmarspass i 
iaido. Takemori-sensei undervisade i Muso Shinden ryu 
som är en för västerlandet väl så känd skola. 

Representation
Under vistelsen blev gruppen inbjuden till den Sverigebe-
kante Kobayashi-sensei (Kobayashi Yasuo) vars relation till 
Sverige sträcker sig över en trettioårsperiod. Vi fi ck bevittna 
en kvällsträning i hans dojo i Kodaira. Medan vi satt och 
betraktade träningen visade han oss fotoalbum från tiden 
med Osensei. Urban Aldenklint från Iyasaka Aikidoklubb 
stod för introduktionen och tillsammans med hans grupp 
skulle vi sedan göra uppvisning på Nippon Budokan.
Samma helg var vi också inbjudna till Igarashi-sensei, 
även han nära stående Kobayashi-sensei och Urban 
Aldenklint. Han driver en dojo i Hashimoto City. Hasse 
blev särskilt uppmärksammad då han tidigare på året fyllt 
70 år.

Tidigare under vistelsen i Japan besökte Hans Gauffi n 
och Leif Sunje Gun och Zentaro Kawana. Zentaro Ka-
wana var Hasses förste aikidolärare och Gun var Sveriges 
första kvinna att träna i Japan och på Honbu dojo. Det 
blev ett mycket trevligt möte där både Gun och Zentaro 
delade med sig av minnen och visade foton från dels 
aikidons begynnelse i Sverige och från träning i Japan. 
Detta var särskilt betydelsefullt då information om pion-
järtiden i svensk aikido har kapitel som ännu ej skrivits. 

Med anledning av att Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet fyller 50 år inom kort och ett historik-arbete re-
dan påbörjats tillfrågades Gun och Zentaro om de kunde 
tänka sig att ställa upp för intervjuer. Detta ställde de sig 
mycket positiva till.

Uppvisning i Nippon Budokan
Tillsammans med medlemmar från Iyasaka Aikidoklubb 
under ledning av Urban Aldenklint deltog vi vid den år-
liga aikidobegivenheten i Nippon Budokan - en anlägg-
ning byggd för Tokyo-olympiaden och tillägnad budoi-
drotterna. Den står närmast att jämföras med Globen och 
under sex timmar upplevde vi uppvisningar från olika 
aikidoklubbar och länsfederationer på fem tatami samti-
digt. Själva genomförde vi vår uppvisning ungefär mitt 
under eftermiddagen. Med 15000 aikidoutövare på plats 
var det givetvis en fantastisk upplevelse. Den stora höjd-
punkten var givetvis de avslutande uppvisningarna med 
de högst graderade instruktörerna och allra sist Doshu.

Slutligen
Det är onekligen en smula annorlunda att träna i Japan 
- eller ska vi säga - det är annorlunda att träna i Sverige. 
Fokuseringen och avsaknaden av det onödiga pratet 
under träningen är påtaglig. Intensiteten är högre. Sedan 
fanns det naturligtvis sådant som var underförstått som 
man inte nödvändigtvis förstod med en gång.

Den som har frågor eller funderingar kring hur det är 
att resa till och träna i Japan är välkommen att höra av 
sig till någon av resenärerna som gärna delar med sig av 
sina erfarenheter. Det fi nns även en reseberättelse i bilder 
med fotografi er tagna av Robert Skytt och Lars Jonsson 
publicerad på klubbens hemsida hikari.budokan.se.

Leif Sunje



Resultaträkning
2007-01-01 - 2007-12-31

    Utfall

Medlemsavgifter  11700
Träningsavgifter  39900
Bidrag    21552
Övriga intäkter   1702
Summa intäkter   74854

Hyror    -29905
Föreningskostnader  -5970
Telekostnader   -1307
Post/plusgiro   -2101
Administration   -3395
Lagerkostnader   -3750
Gåvor    -3872
Avslutningar mm  -1612
Japanresa*   -120394
Övriga kostnader  -2930
Summa kostnader  -177703

Finansiella intäkter  1151

Skatt    -344

Årets resultat   -102042

Balansräkning
2007-12-31

    IB  UB
Tillgångar   
Kassa    0  0
Plusgiro   177164  77902
Aktier och andelar  60338  61145
Interim    4970  0

Summa tillgångar   242472  139047

Skulder och eget kapital 
Skulder    6570  5187
Ersättningsfond   35000  35000
Eget kapital   171126  200902
Årets resultat    29776            -102042

Summa skulder och eget kapital 242472  139047

Kommentarer till kassaberättelsen
Japanresan belastar årets resultat vilket var planerat 
enligt verksamhetsplanen för 2007. Resan var bud-
geterad till 100 000 kr för 6 personer. Utfallet blev 
20000 kr högre än budget på grund av något högre 
rese- och boendekostnader. Underskottet tas från 
ansamlat resultat från föregående år.



Budget 2008
2008-01-01 - 2008-12-31    

Intäkter
Träningsavgifter   40000
Medlemsavgifter   12000
Bidrag     21000

Summa intäkter    73000

Personal- och lägerkostnader
Förbundsavgifter   6000
Instruktörsutbildning   4000
Dangraderingar    3000
Läger nationellt    6000
Läger internationellt   6000

Övriga kostnader
Lokalhyra    30000
Telefon     700
Post/plusgiro    2200
Administration    3400
Trycksaker     6000
Tygmärken    700
Avslutningar mm   2500
Gåvor     500
Medlemsvård    2000 

Summa rörelsekostnader   73000

Verksamhetsplan 2008

Träning
Under året kommer klubben att fortsätta bedriva trä-
ningsverksamhet enligt samma koncept som föregående 
år. Detta innebär en indelning i barn-ungdomsträning 
respektive vuxenträning. Barn-ungdomsträning omfat-
tar åldersspannet 7-12 år. Barnen är indelade i en ny-
börjar- 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 Takemoriparadigmet medan måndagspasset är in-
riktningsfri träning. Tider och indelning enligt schema. 

För att ge de vuxna medlemmarna inspiration är det ett 
mål att bjuda in och genomföra ett miniträningsläger 
med Remi Delcos (5 dan) från Helsinki Aikikai. Delcos 
är en av Takemori-senseis främsta elever och månar 
också om att resa och träna för fl ertalet av Nishio-
senseis övriga elever. Delcos kan hjälpa oss att förstå och 
jobba med den aikido som Takemori-sensei försöker 
lära oss.

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 lägerdeltagande i syfte att säkerställa 
instruktörernas fortbildning. Klubben kommer liksom 
förra året att stå för lägeravgiften för klubbens samtliga 
deltagare vid Takemori-senseis läger i Uppsala under 
sommaren. I år kommer klubbens instruktörer dess-
utom att stödjas vid Takemori-senseis övriga läger i Eu-
ropa. Klubben kommer att stå för lägeravgiften; övriga 
kostnadsersättningar prövas av styrelsen. 

Utbildning
Det är viktigt att klubbens instruktörer ges verktyg 
och stöd för sin ledargärning. Därför kommer klubben 
under året att erbjuda grundläggande ledarutbildning 
och sjukvårdsutbildning för de instruktörer som ännu ej 
genomgått sådan.

Jämställdhet
Av klubbens aktiva är ca två femtedelar tjejer. Målet är 
att hälften av våra aktiva ska vara fl ickor och kvinnor. 
Vi fortsätter med en barnfl ickgrupp på fredagar under 
våren. Denna grupp är ett försök och bygger på en klass 
i Nälstaskolan.

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 framför allt konsolidera ett 
antal instruktörsämnen, såväl yngre som äldre som kan 
medverka till att bära klubbens verksamhet. Hikari har 
sitt värde i att vi har hela Västerort som upptagnings-
område. Vi kommer under året att tillse att våra nya 
affi scher kommer upp i större delen av distriktet. 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 och kommer att 
bibehållas och utvecklas under året.

• Webben (www.budokan.se/hikari) är en viktig infor-
mationskanal och våra medlemmar ska där alltid kunna 
hitta relevant och aktuell information. Där ska fi nnas 
möjlighet att kommunicera med klubben.

• Alla medlemmar har möjlighet att genom klubben 
köpa in personlig utrustning med klubbrabatt på 20 
procent. Inköpen kommer att genomföras 2 ggr per ter-
min enligt kassörens bestämmande. Kontakta kassören 
för inköpsbehov av personlig utrustning.

• 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 fi nns för försäljning.

• Sist men inte minst så är vi en klubb med en social ge-
menskap. 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 varan-
dra. På så sätt ökar värdet från att bara vara träning till 
en plats där man växer och känner sig trygg.

Valberedningens förslag

Ordförande:  Leif Sunje
Sekreterare:  Robert Skytt
Kassör:   Linus Lindén
Suppleanter  1:e Thomas Wallberg, 2:e Peter Nilsson
Revisorer: Inga förslag

Valberedningen genom Tommy Auoja



Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till 
årsmöte söndagen den 16 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

Proposition #1 till årsmöte 20080316

I syfte att tydliggöra roller och ansvarsfördelning behö-
ver föreningens stadgar revideras. 

Väldigt lite står beskrivet om instruktörsskapet och hur 
det förhåller sig till det stadgereglerade styrelsearbetet. 
Detta behöver åtgärdas för att det ska fi nnas en tydlig-
het kring instruktörshierarkin och styrelsehierarkin och 
hur de förhåller sig till varandra.

Därför föreslår styrelsen årsmötet att bifalla följande 
förändringar i stadgarna.

§17 Träning

”Medlem som erlagt träningsavgift äger rätt att delta 
i klubbens träningsverksamhet. Träningens huvudin-

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 föregå-
 ende 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.



riktning är stilen Aikikai och bedrivs i enlighet med de 
anvisningar som tillhandahålls av Svenska Budoförbun-
dets Aikidosektions aikikai-instans.”

ändras till 

”Medlem som erlagt träningsavgift äger rätt att delta 
i klubbens träningsverksamhet. Träningens huvudin-
riktning är stilen Aikikai och bedrivs i enlighet med 
de anvisningar som tillhandahålls av Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets Aikidosektions aikikai-instans.”

Ny paragraf §18 Instruktörer och chefi nstruktör 

”Chefi nstruktör utses av styrelsen och ska enligt §28 
adjungeras till styrelsen.
Chefi nstruktören...
• har ett övergripande ansvar för klubbens träningsverk-
samhet,
• leder klubbens instruktörer,
• månar om att klubbens instruktörer genomgår lämp-
liga utbildningar,
• ansvarar för att graderingar genomförs,
• ansvarar för graderingsregister.

Instruktör utses av chefi nstruktör i samråd med styrel-
sen.
Instruktörerna...
• planerar, genomför och följer upp träningen,
• för närvaroförteckning,
• tillser att nybörjare fyller i underlag för medlemsför-
teckning.”

Ursprunglig §18 Uppvisning

”Medlem får inte delta i uppvisning i klubbens namn 

utan medgivande av styrelsen. Om uppvisningen ar-
rangeras utanför Sverige, skall också Svenska Budoför-
bundet ge sitt samtycke, såvida inte Svenska Budoför-
bundet beslutat om annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till Svenska Budoförbundet, 
får medlemmen delta endast om Svenska Budoförbun-
det godkänt uppvisningen.”

ändras till

”§19 Uppvisning

Medlem får inte delta i uppvisning i klubbens namn 
utan medgivande av styrelsen. Om uppvisningen ar-
rangeras utanför Sverige, skall också Svenska Budo 
& Kampsportsförbundet ge sitt samtycke, såvida inte 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet beslutat om an-
nan ordning.

Är arrangören inte ansluten till Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet, får medlemmen delta endast om 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet godkänt uppvis-
ningen.”

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb



Proposition #2 till årsmöte 20080316

Då det specialidrottsförbund föreningen är medlem 
i har bytt namn föreslår styrelsen årsmötet att bifalla 
följande förändringar i stadgarna.

§3 Förbundstillhörighet

”Klubben skall vara ansluten till Svenska Budoförbun-
det...”

ändras till

”Klubben skall vara ansluten till Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet...”

§7 Stadgefrågor
Sista meningen första stycket

”Stadgeändringar får ej strida mot Svenska Budoför-
bundets krav.”

ändras till

”Stadgeändringar får ej strida mot Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets krav.”

§32 Upplösning
Andra stycket

”...och skall omedelbart delgivas Svenska Budoförbun-
det...”

ändras till

”...och skall omedelbart delgivas Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet...”

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb


