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Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelse och förtroendevalda 

Torsdagen den 8 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till verksamhetsåret 

2018. Ordförande: Leif Sunje 

 Sekreterare: Andrea Embring 

 Kassör: Anders Fredén 

 1. Suppleant: Elise Sohlberg 

 2. Suppleant: Ivan Axelsson 

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

Ervin Török och Diego Fachal. 

Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under året (förutom årsmötet samt 

konstituerande styrelsemötet). Leif Sunje har verkat som ansvarig för klubbens webbsida. 

Förutom kontinuerliga avstämningar har tränarkollegiet sammanträtt två 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 

(17 mars). Leif Sunje är sedan 2016 vice ordförande i Internationella Aikidoförbundet. 

Kommunikationen mellan budoklubbarna i Vällingby Sim- och Idrottshall har skett 

fortlöpande enligt tidigare överenskommelser. Förutom aikidon, iaidon, taidon och karaten 

har taekwondo tillkommit som verksamhet i hallen. 

Under året har Vällingby Sim- och Idrottshall genom Erik Bredler bjudit in till ett 

anläggningsmöte (20 mars). Klubben har utöver detta haft möte med Stockholmsidrotten (14 

december) för att samtala om vilken hjälp klubben kan få vad avser lokalfrågan. 

Vad avser just lokalfrågan så har ingen som helst information kommit från 

Idrottsförvaltningen under 2018 med avseende på den kommande renoveringen av Vällingby 

Sim- och Idrottshall. Det betyder också att arbetet med den framtida renoveringen - av allt att 

döma - pausats från förvaltningens sida. Det betyder också att klubben ännu inte behövt 

utnyttja den handlingsfrihet klubben gavs på förra årsmötet att kunna starta aktiebolag som så 

krävdes. 

 

Information och rekrytering 

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

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

och inspiration. 
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Avgifter 

Under 2018 har terminsavgifterna varit oförändrade 800 kr per termin för barn samt med 

syskonrabatt på 200 kr per syskon och termin.  

För vuxna höjdes terminsavgifterna från 1000 kr/termin till 1200 kr/termin inför 

höstterminstarten. 

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

 

Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 46 (56 under 2017) medlemmar enligt följande 

fördelning (2017 inom parentes): 

  t.o.m. 20 år  över 20 år 

Herrar  17 (26)  8 (10) 

Damer  13 (15)  8 (5) 

Alltså har antalet medlemmar gått ner drastiskt. Fördelningen manliga och kvinnliga 

medlemmar i klubben är 54 / 46 procent (64 / 36 procent 2017). 

 

Terminsomfattning och Schema 

Vårterminen pågick 15 januari - 5 juni. Ingen sommartermin erbjöds. Höstterminen pågick  

20 augusti - 20 december. Vid terminsavslutningarna hölls traditionsenligt graderingar som 

avslutades med diplomutdelning och fika. 

Träningen har bedrivits enligt nedanstående schema: 

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) 

 

Instruktörer 

Följande instruktörer har regelbundet undervisat under ordinarie träning (i gradordning): 

Leif Sunje, huvudinstruktör 

Anders Fredén 

Andrea Embring 

Anna Thelander 
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Elise Sohlberg 

Ivan Axelsson 

Därtill har följande medlemmar bidragit som assistenter: 

Ervin Török 

Oskar Boeryd 

Gustav Elinder 

Alma Wicklund 

Samuel Kostov 

 

Vuxenträning 

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

förmedlat. Arbetet med att fördjupa förståelsen av teknikpensumet fortgår ständigt och 

sortering, repetition och utveckling blir särskilt påtaglig inför graderingar på högre nivå. 

Relationen med Takemori-sensei har stärkts genom att Leif Sunje besökte sensei i början av 

februari i hans dojo i Konandai. Leif åkte också över till Zushi och tränade med hans övriga 

elever. Leif Sunje, Elisabeth Ronne Engström, Anders Fredén och Andrea Embring deltog vid 

hans läger i Berlin i augusti och genom att vi genomförde vårt årliga läger med Takemori-

sensei i Vällingby den 30 augusti - 2 september. 

 

Barnträning 

Upplägget med assistenter har fungerat mycket bra och varit uppskattat av både barn och 

assistenter. Under 2018 har vi infört lättare styrketräning i uppvärmningen för att stärka 

muskelgrupper som är viktiga för fallträning. Det har kommit till nya tränande under både 

vår- och höstterminen. Från att ha varit en stor barngrupp våren 2018 blev den relativt liten 

under höstterminen. 

 

Utbildning 

Hikaris instruktörer och assistenter gick på HLR-utbildning (26 maj). Andrea Embring har 

gått Svenska Aikidoförbundets Fukushidoin- och Shidoinutbildning (29-30 september).  

 

Gradering 

Under 2018 tog Elisabeth Ronne Engström 3 dan och Andrea Embring 2 dan vid 

graderingarna 1 september med Takemori-sensei. 

Vad avser kyu-graderingar genomfördes graderingar veckorna 20 och 50. Totalt utfärdades 

28 grader. Då 1 personer blev graderade två gånger uppgår antalet graderade personer i 
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klubben till 27.	Detta är till antalet utfärdade grader drastiskt färre än 2017, men antalet 

graderade personer är det samma som 2017. 

Fördelningen av årets utdelade kyu-grader följer enligt nedan: 

Grad Antal utdelade 
1 kyu 2 
2 kyu - 
3 kyu - 
4 kyu 3 
5 kyu 1 
6 kyu 3 
7 kyu - 
8 kyu - 
9 kyu 3 
10 kyu 10 
11 kyu 1 
12 kyu 5 
Summa utdelade grader 28 

 

Jämställdhet 

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete enligt Riksidrottsförbundet är att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

Vidare skriver Riksidrottsförbundet "... Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet 

så att till stämman 2025: kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är 

representerade med minst 40 procent...". 

Styrelsen i Hikari konstaterar att fördelningen mellan kvinnor och män 2018: 

• bland medlemmarna var 46 / 54 procent 

• bland styrelse, revisorer och valberedning var 44 / 56 procent 

• bland instruktörer var 50 / 50 procent 

• bland graderade personer var 48 / 52 procent 

Detta är förstås glädjande. Styrelsen konstaterar också att klubben inte arbetat med detta 

utifrån en kvoteringsprincip mellan män och kvinnor, utan att resultatet kommer av att 

värdera alla lika, se potential i alla och att inte göra skillnad i förväntningar på någon beroende 

på kön. Klubben har också arbetat för att alla ska känna samma möjligheter till inflytande, 

något som är en ständig strävan. 

 

Läger & Gästinstruerande 

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

Vällingbyhallen - denna gången 30 augusti-2 september. Ett stort tack till alla som var med 

och bidrog till att lägret blev en framgång! 

Klubben har arrangerat följande läger: 
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Leif Sunje, Vällingby 10 mars 

Leif Sunje, Vällingby 2 juni 

Ålandslägret, Mariehamn 28 juni-1 juli 

Takemori-sensei, Vällingby 30 augusti-2 september 

Leif Sunje, Vällingby 17 november 

Klubbens medlemmar har utöver detta deltagit i följande läger: 

Järfälla-lägret (Jan Nevelius et al), Järfälla 13 januari 

Endo-sensei, Sigtuna 2 februari 

Johan Lindgren, Stockholm 17 mars 

Sverigelägret, Uppsala 10-13 maj 

Linda Holiday, Uppsala 9-10 juni 

Leif Sunje, Alnö 27-29 juli 

Takemori-sensei, Berlin 24-26 augusti 

Järfälla Aikidoklubb 50 år, Järfälla 13 oktober 

Andrea Embring, Huddinge 21 oktober 

 

Styrelsen genom 

Andrea Embring, sekreterare 
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Kassaberättelse 2018 

Resultatrapport per 20181231 

 
Utfall 2018	 Budget 2018	 Kommentarer 

Intäkter 
 

 
 Medlemsavgifter 6 450 kr 8 000 kr 46 medlemmar 

Träningsavgifter (ind) 53 200 kr 52 000 kr 
 Kommunala bidrag 10 000 kr 8 000 kr Medlemsaktivitetsbidrag 

Statliga bidrag 12 507 kr 12 000 kr Statligt Lokalt Aktivitetsstöd 
Deltagaravgifter (idrottsskola) 8 400 kr 0 kr Lägeravgifter endagsläger 
Deltagaravgifter (idrottsskola) 18 800 kr 30 000 kr Lägeravgifter Takemori-läger 
Summa intäkter 109 357 kr 110 000 kr 

     Kostnader 
 

 
 Avgifter (SF) -6 548 kr -6 500 kr Förbund och försäkring 

Graderingsavgift Dangradering -1 600 kr -3 900 kr Dangraderingsavgifter 
Lokalhyra (idrottsskola) -4 230 kr -8 000 kr Lokalhyra Takemori-läger 
Lokalhyra (idrottsskola) -2 900 kr 0 kr Lokalhyra endagsläger 
Måltider (idrottsskola) -4 945 kr -3 500 kr Förtäring gästinstruktör, tolk 
Förtäring (idrottsskola) -232 kr -1 500 kr Matinköp vid lägerarr 
Hotellkostnader (idrottsskola) -9 468 kr -11 000 kr Hotell gästinstruktör 
Flygkostnader (idrottsskola) -8 653 kr -7 000 kr Flyg gästinstruktör 
Övriga kostnader (idrottsskola) -2 924 kr -1 500 kr Omiyage vid lägerarr 
Övriga ext kostn (idrottskola) -13 054 kr -15 000 kr Bidrag 
Övriga personbilskostnader -175 kr -300 kr Parkeringsavgifter 
Lokalhyra -29 270 kr -35 000 kr Ordinarie lokalhyra 
Inköp av idrottskläder/-material 0 kr -3 000 kr Hakama, bälte, kyudiplom 
Drivmedel 0 kr -900 kr Takemori-sensei kördes med elbil 
Övriga reklam- och PR-kostn 0 kr -1 000 kr 

 Trycksaker 0 kr 0 kr 
 Representation och uppvaktn 0 kr -1 000 kr 
 Datorprogram 0 kr -1 500 kr Kom 2019 pga byte av lic modell 

Kontorsmaterial 0 kr -300 kr 
 Sjukvårdsmaterial -241 kr -500 kr Inköp av sjukvårdsmaterial 

Postbefordran -2 938 kr -3 000 kr Porto och postboxavgift 
Datakommunikation -475 kr -400 kr Webbhotellavgift 
Bankkostnader -1 701 kr -1 500 kr Plusgiro, swish, bank 
Terminsavslutningskostnader -257 kr -500 kr Fikautlägg 
Utbildn idrottsutövare/tränare -1 200 kr -3 000 kr Fukushidoin- och shidoinutbildning 
Summa kostnader -90 809 kr -109 800 kr 

         
Resultat före finansnetto 18 548 kr 200 kr 

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

Resultat efter finansnetto 18 548 kr 200 kr 
         

Resultat före skatt 18 548 kr 200 kr 
     Skatt 0 kr 0 kr   

Årets resultat 18 548 kr 200 kr 
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Kommentarer till resultaträkningen 

Vi gjorde ett starkt år 2018 resultatmässigt om 18548 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 pga att flertalet budgeterade kostnader aldrig blev av samt att 

vi erhöll något mer på bidragsfronten samt träningsavgifter.  

Bankkostnaderna blev högre 2018 bl.a. till följd av att vi har ett annat upplägg med banken 

(fler och bättre tjänster) bl.a. Swish för att ta emot betalningar för läger och annat samt ett mer 

fullfjädrat företagsabonnemang med flera administratörer etc. (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 20180101-20181231 

  Ing balans Period Utg balans 
Tillgångar 

   Aktier och andelar 76 405 kr 0 kr 76 405 kr 
Kassa 19 291 kr 2 798 kr 22 089 kr 
PlusGiro 95 140 kr -2 599 kr 92 541 kr 
Summa Tillgångar 190 837 kr 199 kr 191 036 kr 

    Eget kapital, avsättningar och skulder 
   Eget kapital -122 255 kr 0 kr -122 255 kr 

Ändamålsbestämda medel -35 000 kr 0 kr -35 000 kr 
Årets resultat 0 kr -18 548 kr -18 548 kr 
Övriga kortfristiga skulder -20 851 kr 18 349 kr -2 502 kr 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -12 731 kr 0 kr -12 731 kr 
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -190 837 kr -199 kr -191 036 kr 

 

Kommentarer till balansräkningen 

Man kan notera i balansräkningen att mängden omsatta kontanter har minskat i föreningen 

jämfört med tidigare år. Detta är mycket tack vare en ökad användning av Swish för betalning 

av lägeravgifter. Detta är välkommet eftersom vi inte vill ha allt för mycket kontanta medel. 

Det finns alltjämt fortfarande en hel del kontanter i kassan och dessa planeras att införas på 

föreningens PlusGiro-konto det kommande året.  

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 2019 

Gemenskap och Värdegrund 

Vi är 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.  

 

Jämställdhet 

Klubbens jämställdhetsarbete utgår ifrån att  

• oavsett kön värdera alla lika,  

• oavsett kön se potential i alla, samt att  

• inte göra skillnad i förväntningar på någon beroende på kön. 

Klubben ska också arbeta för att alla, oavsett kön, ska känna samma möjligheter till inflytande. 

Till numerären är det ständiga målet att det ska vara lika många kvinnor som män i klubben 

och bland dess instruktörer, funktionärer och bland de som graderar. 

 

Inkludering 

Klubben delar givetvis Svenska Aikidoförbundet:s och RF:s värdegrund om allas rätt att alla 

som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Eftersom Hikari har hela Västerort 

som upptagningsområde är det en självklar del av klubbens vardag att alla är olika. Det vi gör 

2019 är att fortsätta att inte se förbi någon. 

 

Träning 

Hikari ska vara en naturlig plats för alla - från barnen till våra äldre. Därför 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 och hålls tisdagar och torsdagar. 

Träningen ska vara rolig och utvecklande för alla i gruppen. Det innebär både motorisk 

utveckling och samspel i gruppen. För att träna säkert och minska skaderisken använder vi de 

anpassningar av tekniker som Svenska Aikidoförbudet rekommenderar för barnträning. 

Klubben har som målsättning att öka antalet barn som tränar regelbundet och kommer att 

genomföra ett antal aktiviteter under 2019. 

Vid ca 13 år påbörjar man träningen i någon av vuxengrupperna. Grundträningen genomför 

vi på tisdagar och torsdagar och fortsättningsträningen genomförs på måndagar. Klubben 

utövar aikido enligt Stiftelsen Aikikai och följer Takemori-sensei från Kanagawa-prefekturen 

i Japan. 
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Gradering 

Att gradera är frivilligt. Ett mål med träningen är att samtliga ograderade efter en termin ska 

kunna och ges möjlighet att få gradera till 6 kyu (barn till 12 kyu). Efter detta sker gradering 

individuellt och efter dialog mellan tränare och elev. 

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. 

 

Läger 

Målet med träningsläger är att medlemmarna ska erbjudas fördjupning avseende sina 

aikidokunskaper.  

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

två under vårterminen och ett eller två under höstterminen. Likaså är det klubbens avsikt att 

åter låta anordna lägret på Åland med Leif. Ett syfte med dessa läger är att stärka nätverket 

kring Takemori-sensei genom att erbjuda träning i linje med hans undervisning samt att 

erbjuda möjlighet till förberedelser för dangradering och provgradering inför densamma. 

Klubben avser då också att återigen arrangera lägret med Takemori-sensei. Detta är en stor 

utmaning för klubben och kommer att kräva engagemang från klubbens medlemmar. 

 

Externa läger 

En bredare förståelse för aikido är också viktig och därför uppmuntras medlemmarna att även 

delta och studera på läger med andra lärare.  

 

Utbildning 

Vi behöver också fortsätta arbetet med att utveckla våra instruktörer och assistenter så att de 

har verktyg och stöd och kan medverka till att bära klubbens verksamhet. Därför kommer 

klubben under året att erbjuda fortsatta ledarutbildningar och sjukvårdsutbildning. 

 

Medlemsvård och rekrytering 

Klubben ska värna om och jobba för att behålla våra befintliga medlemmar samt attrahera och 

värva fler. Vårt engagemang att hålla i lägret med Takemori-sensei innebär en ekonomisk 

belastning varför klubbens överlevnad är direkt avhängig vår förmåga att behålla och 

attrahera medlemmar.  

I syfte att behålla våra medlemmar ska vi mer planerat jobba med social samvaro genom 

klubbkvällar och lägerutflykter. I syfte att attrahera fler medlemmar ska vi sätta upp affischer 

samt vara aktiva på sociala medier.  
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Hikari har en stor potential i att ha hela Västerort som upptagningsområde och genom våra 

kanaler på webben såsom hemsidan (www.budokan.se/hikari), Facebook-sidan och vårt 

Instagram-konto kan vi nå ut till såväl våra medlemmar som nya med relevant och aktuell 

information. 

 

Fördelning av inflytande/medbestämmande/ansvar 

Hikari ska vara en förening där alla har möjlighet att delta i såväl träning som klubbens 

formande. För att ge fler medlemmar möjlighet till delaktighet och inflytande samt att fördela 

ansvaret för klubbens verksamhet, ska vi 2019 skapa grupper med två till tre medlemmar i 

varje, med ansvar för olika områden. Dessa områden är alla viktiga då de syftar till att svara 

mot flera av aktiviteterna ovan. 

Lägergruppen Ska ansvara för att samla information om externa läger, föreslå 

klubben deltagande samt stå för arrangemang av ev klubbresa till 

dessa. 

Bidragsgruppen Ska ansvara för att samla information och utvärdera tillgängliga 

bidrag samt ombesörja ansökningar. 

Rekryteringsgruppen Ska ansvara för att löpande under året hitta på aktiviteter för att 

främja rekrytering, samt att tillse att affischer tas fram och sätts upp i 

upptagningsområdet ett par gånger per termin. 

Klubbkvällsgruppen Ska ansvara för att anordna minst två klubbkvällar per år där 

samtliga medlemmar kan träffas och umgås utanför träningstid. 

 

Lokal 

De senaste åren har Stockholms stad planerat för och genomfört ett antal renoveringar av 

idrottshallar inklusive Vällingby Sim- och Idrottshall. 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 2019 fortsätta att aktivt 

att söka ersättningslokal. 

 

25-års jublieum 

2019 är det 25 år sedan Hikari Aikidoklubb bildades. Detta ska klubben fira genom att 

anordna ett jubileumsläger. 

 

Styrelsen genom 

Leif Sunje  



Hikari Aikidoklubb 
Årsredovisning – Verksamhetsår 2018 

 14 

Budget 2019 

 

Budget 
2019 

Utfall 
2018	

Budget 
2018	 Kommentarer 

Intäkter  
 

 
 Medlemsavgifter 6 000 kr 6 450 kr 8 000 kr 
 Träningsavgifter (ind) 52 000 kr 53 200 kr 52 000 kr 
 Kommunala bidrag 8 000 kr 10 000 kr 8 000 kr 
 Statliga bidrag 10 000 kr 12 507 kr 12 000 kr 
 Deltagaravgifter (idrottsskola) 10 000 kr 8 400 kr 0 kr Lägeravgifter endagsläger 

Deltagaravgifter (idrottsskola) 20 000 kr 18 800 kr 30 000 kr Lägeravgifter Takemori-läger 
Summa intäkter 106 000 kr 109 357 kr 110 000 kr 

      Kostnader  
 

 
 Avgifter (SF) -6 500 kr -6 548 kr -6 500 kr Förbund och försäkring 

Graderingsavgift Dangradering -2 300 kr -1 600 kr -3 900 kr Dangraderingsavgifter 
Lokalhyra (idrottsskola) -5 000 kr -4 230 kr -8 000 kr Lokalhyra Takemori-läger 
Lokalhyra (idrottsskola) -2 900 kr -2 900 kr 0 kr Lokalhyra endagsläger 
Måltider (idrottsskola) -5 000 kr -4 945 kr -3 500 kr Förtäring gästinstruktör, tolk 
Förtäring (idrottsskola) -1 000 kr -232 kr -1 500 kr Matinköp vid lägerarr 
Hotellkostnader (idrottsskola) -10 000 kr -9 468 kr -11 000 kr Hotell gästinstruktör 
Flygkostnader (idrottsskola) -9 000 kr -8 653 kr -7 000 kr Flyg gästinstruktör 
Övriga kostnader (idrottsskola) -1 500 kr -2 924 kr -1 500 kr Omiyage vid lägerarr 
Övriga ext kostn (idrottskola) -15 000 kr -13 054 kr -15 000 kr Bidrag 
Övriga personbilskostnader -300 kr -175 kr -300 kr Parkeringsavgifter 
Lokalhyra -35 000 kr -29 270 kr -35 000 kr Ordinarie lokalhyra 
Inköp av idrottskläder/-material -3 000 kr 0 kr -3 000 kr Hakama, bälte, kyudiplom 
Drivmedel 0 kr 0 kr -900 kr 

 Övriga reklam- och PR-kostn -1 000 kr 0 kr -1 000 kr 
 Trycksaker 0 kr 0 kr 0 kr 
 Representation och uppvaktn 0 kr 0 kr -1 000 kr 
 Datorprogram -1 250 kr 0 kr -1 500 kr Visma eEkonomi 

Kontorsmaterial -300 kr 0 kr -300 kr 
 Sjukvårdsmaterial -500 kr -241 kr -500 kr Inköp av sjukvårdsmaterial 

Postbefordran -3 000 kr -2 938 kr -3 000 kr Porto och postboxavgift 
Datakommunikation -500 kr -475 kr -400 kr Webbhotellavgift 
Bankkostnader -1 700 kr -1 701 kr -1 500 kr Plusgiro, swish, bank 
Terminsavslutningskostnader -500 kr -257 kr -500 kr Fikautlägg 
Utbildn idrottsutövare/tränare -3 000 kr -1 200 kr -3 000 kr SB&K, SISU, Rödakorset 
Summa kostnader -108 250 kr -90 809 kr -109 800 kr 

           
Resultat före finansnetto -2 250 kr 18 548 kr 200 kr 

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

Resultat efter finansnetto -2 250 kr 18 548 kr 200 kr 
           

Resultat före skatt -2 250 kr 18 548 kr 200 kr 
      Skatt 0 kr 0 kr 0 kr   

Årets resultat -2 250 kr 18 548 kr 200 kr 
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Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte torsdagen den 7 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, Diego Fachal 

 

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 2018 
 

 Utfall 
Intäkter 

 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) 18 800 kr 
Summa intäkter 18 800 kr 

  Kostnader 
 Lokalhyra (idrottsskola) -4 230 kr 

Måltider (idrottsskola) -4 945 kr 
Förtäring (idrottsskola) -232 kr 
Hotellkostnader (idrottsskola) -9 468 kr 
Flygkostnader (idrottsskola) -8 653 kr 
Övriga externa kostnader (idrottsskola) -13 054 kr 
Övriga kostnader (idrottsskola) -2 924 kr 
Personbilskostnader -175 kr 
Bankkostnader -22 kr 
Summa kostnader -43 702 kr 

 
  

Resultat -24 902 kr 
 

 

Appendix B - Resultat - Endagsläger 2018 
 

 
Utfall 

Intäkter 
 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) 8 400 kr 

Summa intäkter 8 400 kr 

  Kostnader 
 Lokalhyra (idrottsskola) -2 900 kr 

Bankkostnader -40 kr 
Summa kostnader -2 940 kr 

  Resultat 5 460 kr 
 


