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Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelse och förtroendevalda 

Torsdagen den 10 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till 

verksamhetsåret 2017. 

 Ordförande: Leif Sunje 

 Sekreterare: Andrea Embring 

 Kassör: Anders Fredén 

 1. Suppleant: Rickard Wicklund 

 2. Suppleant: Elise Axelsson 

Till revisorer valdes Anna Thelander och Leila Kaipova. Till valberedning valdes  

Ervin Török. 

Styrelsen har haft fyra 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. 

 

Representation, relationer och lokal 

Under verksamhetsåret har Hikari Aikidoklubb varit representerad vid Svenska 

Aikidoförbundets och Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordinarie förbundsstämmor. 

Leif Sunje hade sedan tidigare avböjt omval efter åtta år som ordförande av Svenska 

Aikidoförbundet. Leif Sunje är sedan 2016 vice ordförande i Internationella Aikidoförbundet. 

Kommunikationen mellan budoklubbarna i Vällingby Sim- och Idrottshall har skett 

fortlöpande enligt tidigare överenskommelser. 

Under året har Vällingby Sim- och Idrottshall genom Erik Bredler tillsammans med 

Idrottsförvaltningen bjudit in till ett anläggningsmöte (29 augusti). Klubben har utöver detta 

haft två möten med Idrottsförvaltningen i Stockholms Stad (9 februari, 18 september) i syfte 

att gå igenom framtida förändringar av hallen.  

Dessutom har klubben träffat dels Bromma Stadsdelsförvaltning (27 april) samt 

Idrottsförvaltning (30 maj) med avsikten att se vilka möjligheter till lokaler som fanns.  

Därtill har klubben haft sex sammanträden med de andra klubbarna i hallen dvs karaten, 

taidon och iaidon. Därtill har också Shorinji Kempo Bromma Shibu Dojo engagerats i 

lokalsökandet. 

Fyra lokaler besökts 

- Crossfit (Skattegårdsvägen), 

- Johan Tillanders väg 1-3 (Blackeberg),  

- Hässelbyhallen,  

- Siktgatan 2 (Vinsta). 
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Den lokal som Idrottsförvaltningen har erbjudit var Hässelbyhallen, men liksom med övriga 

lokaler finns starka begränsningar för vilka det inte presenterats några godtagbara lösningar 

för. Utmaningarna har varit budgetrelaterade, takhöjd, yta eller logistik. 

 

Information och rekrytering 

Nyrekrytering har skett genom klubbens webbsida, facebook och affischer i Vällingby Sim- 

och Idrottshall. 

Därtill har klubben öppnat ett Instagram-konto för att kunna förmedla information och 

inspiration. 

 

Avgifter 

Under första halvåret var träningsavgifterna för barn oförändrade dvs 600 kr per termin med 

syskonrabatt på 200 kr per syskon och termin. Likaså var avgifterna för vuxna oförändrade 

dvs 800 kr/termin. 

Inför höstterminen höjdes träningsavgifterna till 800 kr/termin för barn och 1000 kr/termin 

för vuxna. Syskonrabatten om 200 kr per syskon och termin kvarstod. 

Medlemsavgiften regleras av årsmötet och fastställdes oförändrad till 150 kr per år. 

 

Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 56 medlemmar enligt följande fördelning: 

  t.o.m. 20 år  över 20 år 

Herrar  26  10 

Damer  15  5 

Detta är två medlemmar fler än 2016. Jämfört med 2015 är det lika många medlemmar. 

Andelen kvinnliga medlemmar i klubben har ökat till 36 procent (26 procent 2016). 

 

Terminsomfattning och Schema 

Vårterminen pågick 9 januari - 1 juni. Ingen sommartermin erbjöds. Höstterminen pågick  

21 augusti - 14 december. Vid terminsavslutningarna hölls traditionsenligt graderingar som 

avslutades med diplomutdelning och fika. 

Träningen har bedrivits enligt nedanstående schema: 

Vårterminen 2017 

Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna fördjupning) 

Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 
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Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 

Tors 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 

Tors 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 

Höstterminen 2017 

Mån 19.30 - 21.00 (Vuxna fördjupning) 

Tis 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 

Tis 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 

Tors 17.30 - 18.30 (Barn/ungdom nybörjare & fortsättning) 

Tors 18.30 - 20.00 (Vuxna nybörjare & fortsättning) 

 

Träning och Instruktörer 

Under året har vuxenträningen vidareutvecklats i linje med det som Takemori-sensei har 

förmedlat. Relationen med Takemori-sensei har stärkts dels genom att Leif Sunje, Anders 

Fredén och Andrea Embring besökte sensei i hans dojo i Konandai i Kanagawa-prefekturen i 

Japan under några dagar i februari, och dels vid hans läger i Berlin i augusti och genom att vi 

genomförde vårt årliga läger med Takemori-sensei i Vällingby den 31 augusti - 3 september. 

Lägret blev mycket uppskattat. 

Följande instruktörer har regelbundet undervisat under ordinarie träning, som ersättare och 

assistenter (i gradordning): 

Leif Sunje, huvudinstruktör 

Anders Fredén 

Andrea Embring 

Anna Thelander 

Elise Axelsson 

Ivan Axelsson 

Därtill har följande instruktörer bidragit som assistenter: 

Ervin Török 

Samuel Kostov 

 

Utbildning 

Trots att medel avsatts har inga genomgått utbildning under året. 

 

Gradering 

Under 2017 genomfördes graderingar veckorna 20, 22 och 49. Totalt utfärdades 41 grader. 

Då 14 personer blev graderade två gånger uppgår antalet graderade personer i klubben till 27.	
Detta är färre än 2016 då antalet graderade var exceptionellt stort. 
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Fördelningen av årets utdelade kyu-grader följer enligt nedan: 

Grad (kyu) Antal utdelade 
1 kyu - 
2 kyu 2 
3 kyu 1 
4 kyu - 
5 kyu 4 
6 kyu 2 
7 kyu - 
8 kyu - 
9 kyu - 
10 kyu 4 
11 kyu 14 
12 kyu 14 
Summa utdelade grader 41 

 

Traditionsenligt håller Stiftelsen Aikikai i Japan varje år en ceremoni, kagami biraki, där högre 

dan-grader utdelas. Vid denna ceremoni i år den 8 januari erhöll Leif Sunje 6 dan. Takemori-

sensei var närvarande vid ceremonin och något senare i februari besökte Leif Aikido Hombu 

Dojo och fick ta emot sitt diplom av Aikido Doshu Moriteru Ueshiba. 

 

Läger 

Klubben stod återigen värd för vårt läger med Takemori-sensei. Lägret hölls som vanligt i 

Vällingbyhallen 31 augusti-3 september och var en framgång. Ett stort tack till alla som var 

med och bidrog till att lägret blev en framgång. 

Klubben har utöver detta arrangerat följande läger: 

Leif Sunje, Vällingby 11 mars 

Leif Sunje, Vällingby 3 juni 

Ålandslägret, Mariehamn 29 juni-2 juli 

Takemori-sensei, Vällingby 31 augusti-3 september 

Leif Sunje, Vällingby 30 oktober 

Leif Sunje, Vällingby 25 november 

Klubbens medlemmar har utöver detta deltagit i följande läger: 

Linda Holiday, Uppsala 10-11 juni 

Waka-sensei, Norge 6-9 juli 

Jubileumsläger KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb 50 år, Uppsala 19-20 juli 

Takemori-sensei, Berlin 25-27 augusti. 

Därtill har Leif Sunje undervisat på KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb tre gånger under 

sommaren och Andrea Embring två gånger. 
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Andra aktiviteter 

Klubben anordnade Elevens dag den 6 april med aikidoaktivitet för Tappströmsskolans 

niondeklassare tillsammans med Helen Enqvist som tidigare verkat inom Hikari Aikidoklubb. 

 

Styrelsen genom 
Andrea Embring, sekreterare 
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Kassaberättelse 2017 

Resultatrapport per 20171231 

  Utfall 2017	 Budget 2017	  Kommentarer 
Intäkter 

   Medlemsavgifter 8 200 kr 8 000 kr 56 medlemmar 
Träningsavgifter (ind) 51 500 kr 40 000 kr 85 terminsbetalningar 
Kommunala bidrag 13 000 kr 10 000 kr Medlemsaktivitetsbidrag 
Statliga bidrag 14 334 kr 10 000 kr LOK 
Övriga intäkter (idrottsskola) 50 kr 0 kr Tofflor 
Deltagaravgifter (idrottsskola) 34 891 kr 25 000 kr Lägeravg vid egna arr 
Summa intäkter 121 975 kr 93 000 kr 

     Kostnader 
   Avgifter (SF) -5 360 kr -6 500 kr Förbund och försäkring 

Graderingsavgift Dangradering -8 450 kr 0 kr Dangraderingsavgifter 
Lokalhyra (idrottsskola) -7 810 kr 0 kr Lokalhyra lägerarr 
Måltider (idrottsskola) -3 316 kr -3 500 kr Förtäring gästinstruktör 
Förtäring (idrottsskola) -1 530 kr 0 kr Matinköp vid lägerarr 
Hotellkostnader (idrottsskola) -10 908 kr -9 000 kr Hotell gästinstruktör 
Flygkostnader (idrottsskola) -1 127 kr -10 000 kr Flyg gästinstruktör 
Övriga kostnader (idrottsskola) -3 347 kr -1 500 kr Omiyage samt andra kostn 
Övriga personbilskostnader -210 kr 0 kr Parkeringsavgifter 
Lokalhyra -31 990 kr -39 000 kr Ordinarie lokalhyra 
Inköp av idrottskläder/-material -1 750 kr -1 200 kr Kyudiplominköp 
Drivmedel -897 kr 0 kr Bensin vid lägerarr 
Övriga reklam- och PR-kostn -273 kr -1 000 kr Facebook-kampanj 
Trycksaker -525 kr 0 kr Visitkort 
Representation och uppvaktn 0 kr -1 000 kr 

 Datorprogram -1 458 kr -1 400 kr Supportavgift VISMA 
Kontorsmaterial 0 kr -300 kr 

 Sjukvårdmaterial -295 kr -300 kr Påfylln medicinväska 
Postbefordran -3 021 kr -3 000 kr Porto och postboxavgift 
Datakommunikation -388 kr -400 kr Webbhotellavgift 
Bankkostnader -1 544 kr -850 kr Plusgiro, swish etc 
Terminsavslutningskostnader -165 kr -500 kr Fikautlägg 
Övriga externa kostnader -14 054 kr -15 000 kr Bidrag 
Utbildn idrottsutövare/tränare 0 kr -3 000 kr 

 Summa kostnader -98 417 kr -97 450 kr 
         

Resultat före finansnetto 23 558 kr -4 450 kr 
     Justering tidigare värdeändring 0 kr 0 kr 
 Utdelning på aktier och andelar 0 kr 0 kr   

Resultat efter finansnetto 23 558 kr -4 450 kr 
         

Resultat före skatt 23 558 kr -4 450 kr 
     Skatt 0 kr 0 kr   

Årets resultat 23 558 kr -4 450 kr 
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Kommentarer till resultaträkningen 

Vi gjorde ett starkt år 2017 resultatmässigt om 23558 SEK. Man kan dock se att årets läger 

med Takemori-sensei gjorde ett negativt resultat som brukar vara fallet med detta läger. Vi 
har däremot ett positivt resultat från alla endagsläger under året och en god marginal från 
ordinarie träningsavgifter under året vilket gör att vi ändå gör en rejäl vinst 2017 (även om 
man inte räknar in extra pengar för flygbiljetter takemori 2016, se kommentar för 
balansräkningen).  

Bankkostnaderna blev högre 2017 bl.a. till följd av att vi nu också använder oss av Swish för 
att ta emot betalningar för läger och annat (årskostnad samt transaktionskostnad). Förväntan 
har varit att dessa kostnader äts upp av en ökad intäkt tack vare bättre 
uppföljningsmöjligheter och därmed större kontroll. 

De ökade intäkterna som vi kan se som följd av höjda träningsavgifter är ett välkommet 
bidrag inför kommande lokalförändringar under ombyggnationen av Vällingbyhallen.  

 

Balansrapport 20170101-20171231 

  Ing balans Period Utg balans 
Tillgångar 

   Aktier och andelar 76 405 kr 0 kr 76 405 kr 
Kassa 18 399 kr 892 kr 19 291 kr 
PlusGiro 54 024 kr 41 117 kr 95 140 kr 
Summa Tillgångar 148 828 kr 42 009 kr 190 837 kr 

    Eget kapital, avsättningar och skulder 
   Eget kapital -98 697 kr 0 kr -98 697 kr 

Ändamålsbestämda medel -35 000 kr 0 kr -35 000 kr 
Årets resultat 0 kr -23 558 kr -23 558 kr 
Övriga kortfristiga skulder -2 400 kr -18 451 kr -20 851 kr 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -12 731 kr 0 kr -12 731 kr 
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -148 828 kr -42 009 kr -190 837 kr 

 

Kommentarer till balansräkningen 

Det största som har hänt i balansräkningen under året är en större insättning av kontanter, i 

form av utgående sedlar, från handkassan till plusgirokontot. Vi kan också se att en ökad 

medvetenhet kring kontroll av medlems och träningsavgifter gör att vi har ett bra inflöde av 

pengar till klubben. 

Efter inventering av handkassan konstaterades att vi har mer pengar där än vad som finns 

redovisat i bokföringen. Dessa härrör bl.a. från intäkter i samband med Takemorilägret 2016 i 

form av 495 euro (upptagna som 5167kr) från Heiko Günter för Berlinklubbens del i senseis 

flygbiljett. Dessa är alltså upptagna som negativa flygkostnader. Därav det låga utfallet på för 

flygkostnader.  
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Dels har det också inkommit 30000 japanska yen i form av deltagaravgifter från våra ryska 

besökare till Takemorilägret. Dessa är omräknade till svenska kronor enligt växelkurs per den 

2017-12-31 (Forex bank).  

Ett annat överskott om 4968 kronor har noterats som intäkter för lägerdeltagande med 

fördelningen 70 procent till kostnadsställe "Takemoriläger" och 30 procent till kostnadsställe 

"endagsläger".  

Saldon på konton 2900 "Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter" härör till det gamla 

systemet som tillämpades för utlägg inom klubben. Detta belopp kommer från 2011 och 

bakåt. Dessa kommer att ses över och regleras under kommande verksamhetsår. 

Saldot på kontot 2890 "Övriga kortfristiga skulder" är utlägg som gjorts under sommarlägret 

2017 och skall balanseras i början av 2018. 

Balansräkningen gäller givet att årsmötet följer styrelsens förslag att låta årets resultat läggas 
till det egna kapitalet.  

 

Styrelsen genom 
Anders Fredén 
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Verksamhetsplan 2018 

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. Grundträningen genomför vi på tisdagar och torsdagar och 

fortsättningsträningen 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.  

Under året bjuder Svenska Aikidoförbundet till Sverigeläger i Uppsala under Kristi 

Himmelfärdshelgen och det är klubbens avsikt att delta där. Därtill är Leif Sunje en av de 

inbjudna instruktörerna. 

Klubben avser att vara värdar för åtminstone tre men helst fyra endagsläger med Leif Sunje - 

två under vårterminen och ett eller två 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 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. Turen har kommit till Vällingby Sim- och Idrottshall vars renovering nu skjutits 

till 2020-2022. Den inledda dialogen med halledning samt ansvariga på Idrottsförvaltningen i 

Stockholm stad om renovering och ersättningslokal fortsätter. Klubben avser inte att vänta in 

hjälp utan kommer under 2018 fortsätta att aktivt att söka ersättningslokal. 
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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 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 nya 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. Därtill har vi vårt 

Instagram-konto att sprida inspiration och information på. 

 

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. 

 

Styrelsen genom 

Leif Sunje  
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Budget 2018 

  
Budget 	

2018 
Utfall 	

2017 
Budget 	

2017  Kommentarer 
Intäkter 

    Medlemsavgifter 8 000 kr 8 200 kr 8 000 kr Ansätter 53 medlemmar 
Träningsavgifter (ind) 52 000 kr 51 500 kr 40 000 kr Ansätter 60 terminsbetaln 
Kommunala bidrag 8 000 kr 13 000 kr 10 000 kr 

 Statliga bidrag 12 000 kr 14 334 kr 10 000 kr 
 Övriga intäkter (idrottsskola) 0 kr 50 kr 0 kr 
 Deltagaravgifter (idrottsskola) 30 000 kr 34 891 kr 25 000 kr Lägeravgifter vid egna arr 

Summa intäkter 110 000 kr 121 975 kr 93 000 kr 
      Kostnader 

    Avgifter (SF) -6 500 kr -5 360 kr -6 500 kr Förbund och försäkring 
Graderingsavgift Dangradering -3 900 kr -8 450 kr 0 kr Dangraderingsavgifter 
Lokalhyra (idrottsskola) -8 000 kr -7 810 kr 0 kr Lokalhyra lägerarr 
Måltider (idrottsskola) -3 500 kr -3 316 kr -3 500 kr Förtäring gästinstruktör 
Materialkostnad (idrottsskola) 0 kr 0 kr 0 kr 

 Förtäring (idrottsskola) -1 500 kr -1 530 kr 0 kr Matinköp vid lägerarr 
Hotellkostnader (idrottsskola) -11 000 kr -10 908 kr -9 000 kr Hotell gästinstruktör 
Flygkostnader (idrottsskola) -7 000 kr -1 127 kr -10 000 kr Flyg gästinstruktör 
Övriga kostnader (idrottsskola) -1 500 kr -3 347 kr -1 500 kr Omiyage vid lägerarr 
Övriga personbilskostnader -300 kr -210 kr 0 kr Parkeringsavgifter 
Lokalhyra -35 000 kr -31 990 kr -39 000 kr Ordinarie lokalhyra 
Inköp av idrottskläder/-material -3 000 kr -1 750 kr -1 200 kr Hakama, bälte, kyudiplom 
Drivmedel -900 kr -897 kr 0 kr Bensin vid lägerarr 
Övriga reklam- och PR-kostn -1 000 kr -273 kr -1 000 kr Reklamkampanjer 
Trycksaker 0 kr -525 kr 0 kr 

 Representation och uppvaktn -1 000 kr 0 kr -1 000 kr Omiyage och representation 
Datorprogram -1 500 kr -1 458 kr -1 400 kr Abonnemangsavgift 
Kontorsmaterial -300 kr 0 kr -300 kr Inköp av kontorsmaterial 
Sjukvårdsmaterial -500 kr -295 kr -300 kr Inköp av sjukvårdsmaterial 
Postbefordran -3 000 kr -3 021 kr -3 000 kr Porto och postboxavgift 
Datakommunikation -400 kr -388 kr -400 kr Webbhotellavgift 
Bankkostnader -1 500 kr -1 544 kr -850 kr Plusgiro, swish, bank 
Terminsavslutningskostnader -500 kr -165 kr -500 kr Fikautlägg 
Övriga externa kostnader -15 000 kr -14 054 kr -15 000 kr Bidrag 
Utbildn idrottsutövare/tränare -3 000 kr 0 kr -3 000 kr SB&Ks instruktörsutbildn 
Summa kostnader -109 800 kr -98 417 kr -97 450 kr 

           
Resultat före finansnetto 200 kr 23 558 kr -4 450 kr 

      Justering tidigare värdeändring 0 kr 0 kr 0 kr 
 Utdelning på aktier och andelar 0 kr 0 kr 0 kr   

Resultat efter finansnetto 200 kr 23 558 kr -4 450 kr 
           

Resultat före skatt 200 kr 23 558 kr -4 450 kr 
      Skatt 0 kr 0 kr 0 kr   

Årets resultat 200 kr 23 558 kr -4 450 kr 
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Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte torsdagen den 8 mars kl. 
20.30. Mötet äger rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria. 
Varmt välkommna!  

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb 

 

Inkomna motioner 
Inga motioner föreligger. 

 

Valberedningens förslag 
Ordförande: Leif Sunje 

Sekreterare: Andrea Embring 

Kassör: Anders Fredén  

Suppleant 1: Elise Axelsson 

Suppleant 2: Ivan Axelsson 

Revisor 1: Anna Thelander 

Revisor 2: Leila Kaipova 

Valberedning: Ervin Török 

 

Styrelseförslag 
Med anledning av Vällingby Sim- och Idrottshalls framtida stängning för renovering behöver 
klubben göra förberedelser för att hitta en ersättningslokal som eventuellt kan fungera som 
permanent lokal.  

De lokaler som finns att tillgå är i huvudsak kommersiella vilket förutsätter en 
momsregistrerad verksamhet som hyresgäst. I de fall vi hittar en lokal som svarar mot 
klubbens kravspecifikation kan det innebära att vi tvingas skapa ett aktiebolag - antingen 
själva eller i samverkan med andra föreningar - för att kunna hyra lokalen. 

Detta styrelseförslags syfte är alltså att skapa ett handlingsutrymme för klubbens styrelse att 
om så behövs kunna gå in i eller skapa ett aktiebolag vars syfte är att agera hyresgäst mot 
fastighetsägaren samt hyresvärd gentemot klubben.  

Klubben skulle i så fall stå som ägare alternativt delägare till aktiebolaget, med verksamheten 
kvar i den ideella föreningen precis som idag. 

Styrelsen föreslår årsmötet: 
att ge styrelsen frihet att starta aktiebolag om så bedöms nödvändigt.   
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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 tillägg eller förtydliganden 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 § 21.  

19. Synpunkter på verksamheten för innevarande verksamhetsår.  
20. Mötets avslutande. 
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Appendix A - Resultat - Läger med Takemori-sensei 
 

 Utfall 
Intäkter 

 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) 21 801 kr 
Summa intäkter 21 801 kr 

  Kostnader 
 Plan-/hallhyror (idrottsskola) -3 150 kr 

Måltider (idrottsskola) -3 316 kr 
Förtäring (idrottsskola) -1 530 kr 
Hotellkostnader (idrottsskola) -10 908 kr 
Flygkostnader (idrottsskola) -6 294 kr 
Övriga kostnader (idrottsskola) -3 347 kr 
Personbilskostnader -210 kr 
Drivmedel -897 kr 
Postbefordran -583 kr 
Övriga externa kostnader -14 054 kr 
Summa kostnader -44 289 kr 
    
Resultat -22 488 kr 

 

 

Appendix B - Resultat - Endagsläger 
 

 
Utfall 

Intäkter 
 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) 13 090 kr 

Summa intäkter 13 090 kr 

  Kostnader 
 Plan-/hallhyror (idrottsskola) -4 660 kr 

Summa kostnader -4 660 kr 

  Resultat 8 430 kr 
 


