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Ordförande: Thomas Wallberg
Sekreterare: Robert Skytt
Kassör: Leif Sunje
1. Suppleant: Tommy Auoja
2. Suppleant: Peter Nilsson
Till revisorer valdes Henrik Sandén och Henrik Hedqvist. Till valberedning valdes Hans Gauffin.
Robert Skytt har verkat som ansvarig för klubbens
webbsida, marknadsföring samt trycksaker.
Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under,
samt ett antal informella möten via e-post och telefonsamtal där verksamheten och planering har diskuterats.
Tränarkollegiet har sammanträtt ett antal gånger för att
diskutera aktiviteten på mattan.
Relationer och representationer
Under verksamhetsåret har Hikari Aikidoklubb varit
representerad vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets
Aikidosektions årsmöte, denna gången genom Leif Sunje
som valdes till sektionsårsmötets 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 verksamhetsåret har träningsavgifterna ändrats.
Avgiften för barn/ungdomar ändrades från 550kr till
600kr, vuxenavgiften från 550kr till 650kr och familjeavgiften från 850kr till 900kr.
Medlemmar och träningsverksamhet
Under verksamhetsåret har klubben haft 68 medlemmar.
I tidigare årsredovisningar har vi redovisat antalet medlemmar fördelat per kön och med 25 års ålder som en
brytgräns. I och med att både RF och Stockholms stad
sedan länge förändrat åldersgränserna för bidragsberättigande gör vi i denna årsredovisning en förändring och
redovisar medlemsantalet per kön samt upp till och med
20 års ålder samt över istället.
t.o.m. 20 år
Herrar 26 st		
Damer 20 st		

över 20 år
16 st
6 st

Detta innebär att andelen damer i klubben är 38 procent vilket är ungefär på samma nivå som tidigare år (41
procent 2008). Det påtagliga är dock att medlemsantalet
gick ner från 2007 års 80 medlemmar till 68 2008. En
viss del av nedgången måste tillskrivas en sämre betalningsdisciplin samtidigt som kassören under del av
verksamhetsåret haft begränsade möjligheter att följa upp
inbetalningar.
Vårterminen pågick 7 januari - 31 maj, sommarterminen 2 juni - 11 augusti och höstterminen 18 augusti - 20
december. Vid avslutningarna hölls traditionsenligt ter-

minsavslutning som avslutades med diplomutdelning och
fika i kafeterian. Under sommarmånaderna juni, juli och
augusti hölls sommarträning med ett pass per vecka. Som
instruktörer verkade Hans Gauffin och Leif Sunje.
Särskilda träningshelger för de vuxna inträffade 27
september med extraträning samt 29-30 november då
dessutom medlemmar från Eksjö Budoklubb och Uppsala
Aikikai gästade oss.
Instruktörer
Följande instruktörer har regelbundet undervisat under
ordinarie träning och som ersättare.
Hans Gauffin
Leif Sunje, chefsinstruktör
Thomas Wallberg
Tommy Auoja
Robert Skytt
Peter Nilsson
Björn Fransson
Sebastian Britts
Graderingar
Under 2008 genomfördes graderingar veckorna 21 och
50. Total godkändes 29 grader varav tre personer
blev graderade två gånger under året. Således är antalet
graderade personer 26. Detta är markant färre jämfört
med föregående år och det är de lägre barn- och ungdomskyu-graderna samt vuxengraderna i allmänhet där
statistiken ser sämre ut.
Emellertid sker något annat samtidigt som delvis väger
upp det statistiska tappet och det är att vi i vuxenundervisningen mer metodiskt än förut fokuserar på grundteknikerna och dess genomförande. Där vi tidigare i ter-

minsplaneringarna försökte täcka in ’allt’ väsentligt har
vi skalat ner träningspensumet till det mest centrala och
har fokuserat på det. Vi blir inte riktigt lika breda i den
kunskap som ligger oss närmast tillhands, men syftet har
varit att bli bättre på djupet i vår träning.
Under verksamhetsåret erhöll Thomas Wallberg 2 dan
och Tommy Auoja 1 dan i samband med sommarlägret
vecka 32 med Takemori-sensei. Detta är givetvis väldigt
roligt. Stort grattis!
Fördelningen av årets utdelade kyu-grader enligt nedan.
Grad Antalet utdelade
12 kyu		
7
11 kyu		
7
10 kyu		
3
9 kyu		
4
8 kyu		
2
7 kyu		
0
6 kyu		
5
5 kyu		
0
4 kyu		
0
3 kyu		
1
2 kyu		
0
1 kyu		
0
Totalt 		
29

Träning har bedrivits enligt nedanstående schema
Vårterminen 2008
Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna öppet)
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare)
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna grund +)
Tor 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom fortsättning)
Tor 18.30 - 20.00 (Vuxna grund nybörjare)
Fre 17.00 - 18.00 (Barn/ungdom flickor)
Lör 11.30 - 13.00 (Vuxna grund ++)
Höstterminen 2008
Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna öppet)
Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare)
Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna grund +)
Tor 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom fortsättning)
Tor 18.30 - 20.00 (Vuxna grund nybörjare)
Fre 17.00 - 18.00 (Barn/ungdom flickor)
Lör 11.30 - 13.00 (Vuxna grund ++)
Lägerverksamhet
Hikari Aikidoklubb har deltagit i följande läger 2008
Tamura-sensei, 21-22/6, Malmö
Takemori-sensei, 26-27/7, Berlin
Takemori-sensei, 7-10/8, Uppsala
Lägret i Uppsala med Takemori-sensei var givetvis
årets höjdpunkt, men upptakten i Berlin gjorde att Leif
Sunje och Thomas Wallberg gavs en ovärderlig för-titt
på det som Takemori-sensei skulle lägga tonvikt vid i
de följande lägren i St Petersburg, Kuopio och Uppsala.
Därmed blev lägret i Uppsala i år ett av de allra mest givande hittills och lärdomarna därifrån har präglat resten
av säsongen 2008-2009.
Hans Gauffin har traditionsenligt hållit läger hos Eksjö

Budoklubb 27 -28/9 som 2008 och med detta läger
firade sitt 40-års jubileum. Hans Gauffin och Leif Sunje
framförde Hikaris hjärtligaste gratulationer i samband
med firandet.

Kassaberättelse 2008

Kostnader
Avgifter (SF)		
-11 508 kr
Lokalhyra		
-37 530 kr
Terminsavslutning
-4 055 kr
Idrottskläder/-mtrl
-853 kr		
Representation och uppvaktningar
			
-664 kr		
Administration		
-4 689 kr
Kontorsmaterial		
-708 kr		
Profilmaterial		
-672 kr		
Trycksaker		
0 kr		
Telekommunikation
-1 277 kr
Datakommunikation
-205 kr		
Postbefordran		
-1 688 kr
Bankkostnader		
-414 kr		
Utbildning		
-2 793 kr
Läger - nationellt
-6 544 kr
Läger - internationellt -8 539 kr
Övriga personalkostnader
			
-2 200 kr
S:a kostnader		
-84 338 kr

Resultaträkning 20080101-20081231

Resultat före finansnetto

Hikari Aikidoklubbs styrelse
genom Leif Sunje

			
Intäkter
Medlemsavgifter
Träningsavgifter		
Övriga förs.intäkter
Bidrag			
Kommunala bidrag
Statliga bidrag		
Adm. intäkter		
S:a intäkter		

Utfall 2008
9 000 kr
34 450 kr
240 kr		
0 kr		
9 266 kr
13 309 kr
5 715 kr
71 980 kr

Budget 2008
12 000 kr
40 000 kr
0 kr
21 000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
73 000 kr

-12 358 kr

-6 000 kr
-30 000 kr
-2 500 kr
-2 000 kr
-500 kr
-3 400 kr
0 kr
-700 kr
-6 000 kr
-700 kr
0 kr
-2 200 kr
0 kr
-4 000 kr
-6 000 kr
-6 000 kr
-3 000 kr
-73 000 kr
0 kr

Utdelning på aktier och andelar
			
1 429 kr

0 kr

Resultat efter finansnetto -10 929 kr

0 kr

Resultat före skatt

-10 929 kr

0 kr

Skatter			
S:a Skatt		

-427 kr		
-427 kr		

0 kr
0 kr

Årets resultat		

-11 356 kr

0 kr

Balansräkning per 20081231
						
Tillgångar
Aktier och andelar				
PlusGiro					
S:a Tillgångar					

Ing balans

Period		

Utg balans

61 145 kr
77 901 kr
139 046 kr

1 002 kr
-9 216 kr
-8 214 kr

62 147 kr
68 685 kr
130 832 kr

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital					
Ändamålsbestämda medel			
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		

-98 859 kr
-35 000 kr
-5 187 kr
-139 046 kr

0 kr		
0 kr		
-3 142 kr
-3 142 kr

-98 859 kr
-35 000 kr
-8 329 kr
-142 188 kr

Årets resultat					

0 kr		

-11 356 kr

-11 356 kr

Kommentarer till resultaträkningen
De stora avvikelserna vi ser i 2008 års utfall kan sammanfattas i följande punkter:
- Färre medlemmar resulterar i mindre medlems- och
träningsavgiftsintäkter (-16 procent)
- Lokalhyran har ökat med 25 procent
- Under 2008 betalades både 2008 och 2009 års
medlemsavgifter i Sthms och Svenska Budo &
Kampsportsförbunden; därav att resultatet är dubbelt mot
det budgeterade. Detta vägs dock upp mot den administrativa intäkten som är en korrigering av kostnadsersättning för boende i samband med Japan-resan 2007.

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

Budget

2009
Budget 2009

Utfall 2008

Budget 2008

Kommentarer till budget 2009

Medlemsavgifter

11 000 kr

9 000 kr

12 000 kr

Medlemsavgifter (sammanbakad med träningsavgiften i terminsavgiften)

Träningsavgifter

42 000 kr

34 450 kr

40 000 kr

Träningsavgifter (sammanbakad med medlemsavgiften i terminsavgiften)

Övriga försäljningsintäkter

0 kr

240 kr

0 kr

Bidrag

0 kr

0 kr

21 000 kr

Kommunala bidrag

8 000 kr

9 266 kr

0 kr

Stockholm stads Idrottsförvaltnings Medlemsaktivitetsbidrag

Statliga bidrag

12 000 kr

13 309 kr

0 kr

RF:s Statligt Lokalt aktivitetsstöd

Administrativa intäkter

0 kr

5 715 kr

0 kr

S:a intäkter

73 000 kr

71 980 kr

73 000 kr

Avgifter (SF)

-6 000 kr

-11 508 kr

-6 000 kr

Avgifter till Stockholms Budo & Kampsportsförbund och Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Lokalhyra

-38 000 kr

-37 530 kr

-30 000 kr

Hyra i Vällingby Sim- och Idrottshall

Terminsavslutningskostnader

-4 000 kr

-4 055 kr

-2 500 kr

Fika vid terminsavslutningar och städdag

idrottskläder/-mtrl

-1 000 kr

-853 kr

-2 000 kr

Inköp av tofflor, hakama och svartbälte

Representation etc.

-700 kr

-664 kr

-500 kr

Omiyage till Takemori-sensei

Administration

-1 000 kr

-4 689 kr

-3 400 kr

Porto, licensavgifter e.d.

Kontorsmaterial

-1 000 kr

-708 kr

0 kr

Printertoner e.d.

Profilmaterial

-500 kr

-672 kr

-700 kr

Tygmärken e.d.

Trycksaker

-1 000 kr

0 kr

-6 000 kr

Affischer

Telekommunikation

-300 kr

-1 277 kr

-700 kr

Telefonkostnader

Datakommunikation

-300 kr

-205 kr

0 kr

Webbbhotell

Postbefordran

-1 700 kr

-1 688 kr

-2 200 kr

Postboxavgift

Bankkostnader

-500 kr

-414 kr

0 kr

Plusgiroavgift samt gireringskostnader

Utbildning

-4 000 kr

-2 793 kr

-4 000 kr

Utb av instruktörer ex. Svenska Budo &
Kampsportsförbundets grupp- el. klubb-instruktörskurser, Första hjälpen e.d.

Läger - nationellt

-6 000 kr

-6 544 kr

-6 000 kr

Deltagande vid Takemori-senseis läger i Uppsala,
kostnader för läger hemma med inbjuden extern
instruktör ex. Remi Delcos

Läger - internationellt

-6 000 kr

-8 539 kr

-6 000 kr

Deltagande vid Takemori-senseis läger i Europa

Övriga personalkostnader

-1 000 kr

-2 200 kr

-3 000 kr

Avgifter för dan-graderingskostnader

S:a kostnader

-73 000 kr

-84 338 kr

-73 000 kr

Resultat före finansnetto

0 kr

-12 358 kr

0 kr

1 429 kr

0 kr

Intäkter

Kostnader

Utdelning på aktier och
andelar
Resultat efter finansnetto

0 kr

-10 929 kr

0 kr

Resultat före skatt

0 kr

-10 929 kr

0 kr

-427 kr

0 kr

Skatter
S:a Skatt

0 kr

-427 kr

0 kr

Årets resultat

0 kr

-11 356 kr

0,00 kr

Verksamhetsplan 2009
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. 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 inriktningsfri 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 flertalet av Nishiosenseis 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 sekundärt
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 tidigare år att
stå för lägeravgiften för klubbens samtliga deltagare vid
Takemori-senseis läger i Uppsala under sommaren. Klubbens instruktörer kommer även att stödjas vid Takemorisenseis övriga läger i Europa. Klubben kommer att stå
för lägeravgiften; övriga kostnadsersättningar prövas av
styrelsen.
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 ca två femtedelar tjejer. Målet är
att hälften av våra aktiva ska vara flickor och kvinnor.Vi
fortsätter med en barnflickgrupp på fredagar under året.
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 tillsammans värva fler medlemmar till klubben.
Vi har under tidigare år haft en gynnsam ekonomisk situation. Denna har försämrats i och med ökade kostnader
för exempelvis hallhyra. I syfte att kunna stödja verksamheten med ersättning för lägerkostnader, instruktörsutbildning mm så måste våra intäkter öka.

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:
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.
Klubbrabatt
Alla medlemmar har möjlighet att genom klubben köpa
in personlig utrustning med klubbrabatt på 20 procent.
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
finns för försäljning.
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.

Valberedningens förslag
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör: 		
Suppleanter
Revisorer:

Thomas Wallberg
Robert Skytt
Leif Sunje
Inga förslag
Inga förslag

Dagordning

Kallelse

1.
2.
3.
4.

Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb
till årsmöte lördagen den 14 mars kl. 13.30. Mötet äger
rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria.

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 §20.
Synpunkter på verksamheten för innevarande
verksamhetsår.
Mötets avslutande.

Varmt välkommna!
Styrelsen för Hikari Aikidoklubb

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Propositioner

Proposition 1 - 20090214
I det för klubbens årsmöte förberedandet arbetet ingår
att se till att alla årsmöteshandlingar inklusive kallelse
till årsmöte och dagordning tillkommer medlemmarna.
Då det är få personer som aktivt arbetar med klubbens
förvaltning underlättar det med smidiga och moderna
rutiner som gör arbetet mer till ett nöje än något annat.
I stadgarna §20 framgår det att kallelse till årsmöte ska
tillställas medlemmarna minst 14 dagar i förväg ”...
avstämplingsdagen inräknad...”. Denna skrivning är
säkerligen inte ovanlig, ej heller anmärkningsvärd på
något sätt och vid tiden för stadgarnas tillkomst fullständigt naturlig. Idag med den spridning vi har av informationsteknik skulle vi kunna använda oss av epost
istället för vanligt brevutskick som stadgeskrivaren hade
i åtanke. Vid en välvillig tolkning av stadgarna kan
avstämplingsdagen tänkas syfta på tidpunkten för avsändandet av ebrevet. Men, hellre vill styrelsen stadgarna
inte låser oss utan tydligt visar vad som är rimligt med
dagens förutsättningar.

Styrelsen yrkar därför på att stadgarnas §20 ändras från:
”§20 Årsmöte - tid, kallelse
Ordinarie årsmöte, som är klubbens högsta beslutande
organ, hålles senast andra veckan i mars månad. Datum
fastställs av styrelsen. Kallelsen skall tillställas medlemmarna minst 14 dagar i förväg, avstämplingsdagen
inräknad. Vidare bör kallelse jämte dagordning anslås i
klubblokal.
Verksamhets- och kassaberättelser, verksamhetsplan,
budget, styrelseförslag och inkomna motioner medelst
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.
Extra årsmöte kan hållas efter styrelsebeslut, eller då
minst 15 medlemmar till styrelsen skriftligen så kräver.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet
upptas till behandling.”
till:
”§20 Årsmöte - tid, kallelse
Ordinarie årsmöte, som är klubbens högsta beslutande
organ, hålles senast andra veckan i mars månad. Datum
fastställs av styrelsen. Kallelsen skall tillställas medlemmarna minst 14 dagar i förväg.
Verksamhets- och kassaberättelser, verksamhetsplan,
budget, styrelseförslag och inkomna motioner medelst
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.
Kallelse jämte dagordning bör anslås i klubblokal och
publiceras på klubbens hemsida. De i andra stycket

nämnda årsmöteshandlingarna bör även de publiceras
på klubbens hemsida.
Extra årsmöte kan hållas efter styrelsebeslut, eller då
minst 15 medlemmar till styrelsen skriftligen så kräver.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet
upptas till behandling.”

