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Verksamhetsberättelse 2020 
 

Året 2020 var inget vanligt år för någon. Tidigt under våren kom rapporter om en växande 

pandemi som under mars fick Folkhälsomyndigheten att gå ut med allmänna råd och riktlinjer 
för att bromsa smittspridningen. Inomhusträning samt närkontakt med andra än egna 

hushållet rekommenderades inte under långa perioder. För Hikari Aikidoklubbs medlemmar 

har det inneburit ett år med kort framförhållning, nya träningsformer (utomhus) och en hel 

del utebliven träning.  

 

Styrelse och förtroendevalda 

Torsdagen den 5 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till verksamhetsåret 

2020: Ordförande: Leif Sunje 

 Sekreterare: Andrea Embring 

 Kassör: Anders Fredén 
 1. Suppleant: Elise Sohlberg 

 2. Suppleant: Ivan Axelsson 

Till revisorer valdes Anna Thelander och Lars Näslund. Till valberedning valdes  

Gustav Elinder och Oskar Boeryd. 

Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten under året (förutom årsmötet samt 

konstituerande styrelsemötet). Utöver detta har styrelsen haft kontinuerlig dialog över 

Messenger och löpande fattat angelägna beslut om verksamheten som dokumenterats i 
protokoll per capsulam. 

Leif Sunje har verkat som ansvarig för klubbens webbsida. Förutom kontinuerliga 

avstämningar har tränarkollegiet sammanträtt en gång för att diskutera klubbens 
träningsmöjligheter under året som präglats av Corona-pandemin. 

 

Representation, relationer och lokal 

Under verksamhetsåret har Hikari Aikidoklubb varit representerad vid Svenska 
Aikidoförbundets stämma (7 juni online) och Svenska Budo & Kampsportsförbundets 

förbundsstämma (13 juni online). Leif Sunje är sedan 2016 vice ordförande i Internationella 

Aikidoförbundet. 

Leif Sunje deltog i Svenska Aikidoförbundets Dialogmöte online 14 maj.  

Kommunikationen mellan budoklubbarna i Vällingby Sim- och Idrottshall har skett 

fortlöpande enligt tidigare överenskommelser. Aikido, iaido, taido, karate och taekwondo har 

verksamhet i hallen. 
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Klubben har under året uppvaktat Cecilia Ralfe som fyllde 70 år och som är dai-sempai och 

senior-elev till Takemori-sensei. Klubben har därtill skickat present till en medlem som 

genomgick en operation under året. 

 

Information och rekrytering 

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

och Idrottshall. Klubben har också ett Instagram-konto för att kunna förmedla information 

och inspiration. Därtill har klubben köpt in en beachflagga att använda vid utomhusträning 

för att synas på håll och förmedla vilka vi är för de som ser oss och undrar. 

 

Avgifter 

Under 2020 har terminsavgifterna varit oförändrade 800 kr per termin för barn samt med 

syskonrabatt på 200 kr per syskon och termin.  

Även terminsavgiften för vuxna har varit oförändrade 1200 kr/termin. 

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

 

Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 37 (37 under 2019) medlemmar enligt följande 

fördelning (2019 inom parentes): 

  t.o.m. 20 år  över 20 år 

Herrar  14 (11)  7 (8) 

Damer  10 (11)  6 (7) 

Alltså har antalet medlemmar varit fortsatt lågt. Fördelningen manliga och kvinnliga 

medlemmar i klubben är 57 / 43 procent (51 / 49 procent 2019). 

 

Terminsomfattning och Schema 

Vårterminen började 13 januari. Den 15 mars gick FHM ut med riktlinjer ang 

Coronapandemin och all träning på Hikari stängde till den 31 mars.  

1 april fortsatte vuxenträningen (från 13 år) utomhus på måndagar och torsdagar med enbart 

vapenträning. Utomhusträningarna pågick under hela sommaren fram till 13 aug. 

Höstterminen började 17 augusti i dojon med fyra veckors vapenträning och därefter taijutsu 

med anpassningar för minskad smittspridning. Den 29 okt kom återigen skärpta riktlinjer från 

FHM och Hikari stängde all träning för resten av terminen. Fr o m 3 nov startade vi 

onlineträffar på tisdagar och torsdagar för vuxengruppen för att kunna fördjupa teoretiska 

kunskaper samt upprätthålla sammanhållningen i klubben. 
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Träningen har bedrivits enligt nedanstående: 

13 jan – 15 mars (i dojon): 

Mån 19:30 – 21:00 (Vuxna, fördjupning) 

Tis 17:30 – 18:30 (7-12 år, nybörjare & fortsättning) 

Tis 18:30 – 20:00 (Vuxna fr 13 år, nybörjare & fortsättning) 

Tors 17:30 – 18:30 (7-12 år, nybörjare & fortsättning) 

Tors 18:30 – 20:00 (Vuxna fr 13 år, nybörjare & fortsättning) 

1 april – 13 aug (utomhus): 

Mån 18:00 – 19:00 (Vuxna fr 13 år) 
Tors 18:00 – 19:00 (Vuxna fr 13 år) 

15 juni – 2 juli (utomhus): 

Mån 17:30 – 18:30 (7-12 år) 

Tors 17:30 – 18:30 (7-12 år) 

17 aug – 29 okt (i dojon): 

Mån 19:30 – 21:00 (Vuxna, fördjupning) 

Tis 17:30 – 18:30 (7-12 år, nybörjare & fortsättning) 
Tis 18:30 – 20:00 (Vuxna fr 13 år, nybörjare & fortsättning) 

Tors 17:30 – 18:30 (7-12 år, nybörjare & fortsättning) 

Tors 18:30 – 20:00 (Vuxna fr 13 år, nybörjare & fortsättning) 

3 nov – 17 dec (Online): 

Tis 18:30 – 20:00 (Vuxna fr 13 år) 

Tors 18:30 – 20:00 (Vuxna fr 13 år) 

 

Instruktörer 

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

Leif Sunje huvudinstruktör, Anders Fredén, Andrea Embring, Elise Sohlberg, Ivan Axelsson 
och Anna Thelander. 

Därtill har följande medlemmar bidragit som assistenter: 

Gustav Elinder och Oskar Boeryd, 

Stort tack till alla! 
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Vårt elevskap till Takemori-sensei 

På grund av pandemin kunde inget läger arrangeras med Takemori-sensei. Klubben har 

brevväxlat över epost med sensei och varit ense över att avvakta läget för träningsläger för att 
senare skjuta på det och till slut helt ställa in. 

Klubben har i detta också stått i kontakt med Berlinklubben för riskbedömningar och avgöra 

vägen framåt. 

Med senseis elever i St Petersburg var det ursprungligen tänkt att arrangera läger med Leif 

Sunje under vårkanten i St Petersburg, men det fick såklart ställas in. 

 

Vuxenträning 

Då kontaktträning inte varit möjlig har istället vuxenträningen näst intill uteslutande handlat 

om jo och bokken. Under den inledande utomhussäsongen gjorde vi det till en grej att inte 

träna på vårt eget pensum utan att undervisa jo och ken suburi, jo kata 13 och 31 både för 
enskild träning men också som par-kata, vilket för många andra klubbar är de normala aiki-jo-

teknikerna.  

Senare under försommaren gjordes en insats för att strukturera upp våra egna kentaiken- och 

kentaijotekniker. Leif Sunje gick igenom 18 år av videor med Takemori-sensei och skapade en 
struktur för de mest grundläggande av dem. Studiehjälp i pdf-format har publicerats på 

hemsidan och redigerade videoklipp med Takemori-sensei har även tillgängliggjorts för 

senioreleverna i Sverige genom Youtube. 

 

Barnträning 

Den enskilt viktigaste satsningen var barninstruktörernas skapande av ett övningsbatteri med 

anpassad jo- och bokkenträning för barn. Satsningen handlade om att försöka vidmakthålla 

träning för barnen som erbjöds en utomhus-sommartermin. Klubben har aldrig tidigare tillåtit 

träning med jo och bokken för barnen, men med förbundets bidrag gjordes inköp av 

utrustning och anpassade jo och bokken för barn ordnades. Tyvärr lyckades inte satsningen 
rekrytera tillräckligt många av befintliga såväl som nya elever och sommarterminen för barn 

fick läggas ner efter tre veckor. Övningsbatteriet kom dock åter till användning vid start av 

höstterminen. 

 

Utbildning 

Tyvärr deltog inte någon medlem från Hikari Aikidoklubb i något utbildningstillfälle 2020. 
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Gradering 

Inga graderingar genomfördes 2020 och det är naturligtvis exceptionellt, men inte konstigt då 

pandemin inte medgett varken tillräcklig eller normal träning. 

 

Jämställdhet och mångfald 

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 2020 (2019 inom 

parentes): 

• bland medlemmarna var 43 / 57 (49 / 51) procent 

• bland styrelse, revisorer och valberedning var 33 / 66 (50 / 50) procent 

• bland instruktörer var 50 / 50 (50 / 50) procent 

• bland graderade personer var - / - (inga graderade personer 2020)(44 / 56) procent 

Styrelse och instruktörer arbetar ständigt med att värdera alla lika, se potential i alla och att 

inte göra skillnad i förväntningar på någon beroende på könstillhörighet, bakgrund, kultur 

eller religion. Klubben arbetar också för att alla ska känna samma möjligheter till inflytande, 

något som är en ständig strävan. 

 

Läger, Arrangemang & Gästinstruerande 

Pga corona-pandemin och de följder som hela världen påverkats av under året har det inte 
varit möjligt att arrangera läger med Takemori-sensei 2020. Inte heller Ålandslägret var 

möjligt att genomföra. 

Klubben har totalt sett arrangerat följande läger och arrangemang: 

Leif Sunje, Vällingby 25 januari (Leiflördag) 

Leif Sunje, Ekudden 21 maj, (träningdag) 

Leif Sunje, Ekudden 23 – 26 juli, (jo- och bokkenläger) 

Leif Sunje, Vällingby 5-6 september (jo- och bokkenhelg) 

Klubbens medlemmar har utöver detta deltagit i följande läger och evenemang: 

Januarilägret (Urban Aldenklint, Bertil Andersson och Åsa Bergström), Järfälla 12 januari 

Däremot är vi mycket glada över att Mats Glaser (15 december) och Per Erik Stendahl (1 

december) har varit gästinstruktörer på våra online-träffar. Stor tack! 

Den 12 december hade klubben adventsfika online. 
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Policy - Registerutdrag 

Alla klubbens funktionärer har uppvisat utdrag ur belastningsregistret och är utan 

anmärkningar. 

 

Styrelsen genom 

Andrea Embring, sekreterare 
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Kassaberättelse 2020 

Resultatrapport per 20201231 

 Utfall 2020 Budget 2020 Kommentarer 
Intäkter    
Medlemsavgifter 3 450 kr 6 000 kr 37 medlemmar 
Träningsavgifter (ind) 26 400 kr 52 000 kr  
Kommunala bidrag 9 935 kr 9 000 kr Medlemsaktivitetsbidrag 
Statliga bidrag 31 307 kr 10 000 kr LOK-stöd, RF- och SB&K-bidrag 
Deltagaravgifter (idrottsskola) 4 450 kr 4 000 kr Lägeravg endags- och Ekuddenläger 
Deltagaravgifter (idrottsskola)  17 000 kr Inget läger med Takemori-sensei 
Förs av idrottskläder/idrottsmtrl   500 kr  Inga intäkter från webbshopen 
Summa intäkter 75 542 kr 98 500 kr  
    
Kostnader    
Avgifter (SF) -4 796 kr -6 500 kr Förbund och försäkring 
Graderingsavgift Dangradering  -2 300 kr Inga genomförda dangraderingar 
Lokalhyra (idrottsskola)  -5 000 kr Ingen lokalhyra Takemori-läger 
Lokalhyra (idrottsskola) -3 000 kr -4 000 kr Lokalhyra Ekudden-läger 
Måltider (idrottsskola)  -4 000 kr Ingen förtäring gästinstruktör, tolk 
Förtäring (idrottsskola) -623 kr -500 kr Matinköp vid lägerarr 
Hotellkostnader (idrottsskola)  -11 000 kr Inget hotell gästinstruktör 
Flygkostnader (idrottsskola)  -9 000 kr Inget flyg gästinstruktör 
Övriga kostnader (idrottsskola) -2 013 kr -500 kr Presenter 2019, engångsart Ekudden 
Övriga ext kostn (idrottskola)  -17 000 kr Inget avlagt bidrag 
Övriga personbilskostnader  -300 kr Inga parkeringsavgifter 
Lokalhyra -28 260 kr -30 000 kr Ordinarie lokalhyra 
Inköp av idrottskläder/-material  -4 000 kr Inga hakama eller obi-inköp 
Övriga reklam- och PR-kostn  -1 000 kr Inga reklamkostnader 
Trycksaker  -300 kr Inga trycksaker 
Representation och uppvaktn -1 034 kr  Cecilia Ralfe 70 år, samt pres t andra 
Datorprogram -1 547 kr -1 250 kr Visma eEkonomi 
Kontorsmaterial    
Sjukvårdsmaterial -1 004 kr -500 kr Inköp av sjukvårdsmaterial 
Postbefordran -3 250 kr -3 000 kr Porto och postboxavgift 
Datakommunikation -641 kr -650 kr Webbhotellavgift 
Bankkostnader -1 640 kr -1 750 kr Plusgiro, swish, bank 
Förbrukningsinventarier -22 867 kr  Rollup, trävapen, ångdammsugare 
Terminsavslutningskostnader  -300 kr Inga fikautlägg 
Utbildn idrottsutövare/tränare   -3000 kr Inga utbildningar 
Summa kostnader -70 674 kr -105 850 kr  
        
Resultat före finansnetto 4 869 kr -7 350 kr  
    
Valutakursdifferenser -347 kr 0 kr  
Utdelning på aktier och andelar 0 kr  0 kr   
Resultat efter finansnetto 4 521 kr -7 350 kr  
       
Resultat före skatt 4 521 kr -7 350 kr  
    
Skatt 0 kr  0 kr   
Årets resultat 4 521 kr -7 350 kr  
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Kommentarer till resultaträkningen 

2020, hur konstigt det året än var, slutade med ett positivt resultat om 4 521 kr. Några av 

förklaringarna till det positiva resultatet är dels att vi inte genomförde det årliga lägret med 
Takemori-sensei och dels att vi har haft färre hyresavier än vanligt eftersom vi bedrev 

utomhusträning stora delar av året. Båda anledningarna kan tillskrivas Corona-pandemin. Vi 

har fått en del ändamålsenliga bidrag som klubben sökt för att kunna bibehålla träning under 

dessa tider. Från SB&K bidrag för jo & bokken för barn och från RF-SISU Stockholm 

ångdammsugare till lokalen.  

Även om vi har gjort ett positivt resultat i år bör vi inte luta oss tillbaka och sitta nöjda. 

Effekterna av pandemin släpar efter och när vi drar igång inomhusträningen igen 2021 och 

hyresavierna börjar komma måste vi se till att stärka upp medlemsantalen igen. 

 

Balansrapport 20200101-20201231 

 Ing balans Period Utg balans 
Tillgångar    
Aktier och andelar 76 405 kr 0 kr 76 405 kr 
Kassa 25 404 kr -47 kr 25 357 kr 
PlusGiro 101 498 kr -8 221 kr 93 278 kr 
Summa Tillgångar 203 308 kr -8 268 kr 195 040 kr 
    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
Eget kapital -135 918 kr 400 kr -135 518 kr 
Ändamålsbestämda medel -35 000 kr 0 kr -35 000 kr 
Årets resultat 400 kr -400 kr 0 kr 
Övriga kortfristiga skulder -20 058 kr 12 789 kr -7 269 kr 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -12 731 kr 0 kr -12 731 kr 
Beräknat resultat 0 kr -4 521 kr -4 521 kr 
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -203 308 kr 8 268 kr -195 040 kr 

 

Kommentarer till balansräkningen 

Kontanthanteringen i klubben håller sig alltjämt låg. Det enda tillskottet är i stort sett vid 

läger då vissa gäster gärna betalar kontant. Vi har dock sällan eller inget uttag av kontanter 

normalt sett så kassan har vuxit sig stor igen (25 357 kr). Ett initiativ för 2021 blir att använda 
kontanter när vi har läger och gör utlägg för mat och dryck för inbjudna instruktörer och 

andra inköp. 

I övrigt är det inga stora förändringar i kassarapporten. Vårt värdepappersinnehav har 
oförändrat bokfört värde. Ett initiativ i början på 2020 var att se över våra innehav av fonder 

men i samband med det mycket ostadiga läget p.g.a. Corona-pandemin har vi inte gjort något 

med detta. 

Styrelsen genom 
Anders Fredén  



Hikari Aikidoklubb 
Årsredovisning – Verksamhetsår 2020 

 12 

Verksamhetsplan 2021 

Värdegrund – Gemenskap och trygghet 

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. Klubben ska inte 

bara vara en plats för träning utan också en plats där man växer och känner sig trygg.  

 

Jämställdhet och Mångfald 

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. 

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. 

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

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

som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 

religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. 

Eftersom Hikari har hela Västerort som upptagningsområde är det en självklar del av klubbens 

vardag att alla är olika. Det vi gör 2021 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 tidigare 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. 

Vid ca 13 år påbörjar man träningen i vuxengruppen. 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. 

Klubben följer de riktlinjer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten fastställer och så 

länge sådana råder kommer träningen antingen att vara inställd eller anpassas efter 

omständigheterna. Detta kan innebära att träningen bedrivs utomhus och/eller begränsningar 
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i träningsinnehåll exempelvis genom att enbart genomföra redskapsträning där tillräckligt 

avstånd kan hållas till träningspartnern. 

 

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 endagsläger med Leif Sunje – hur många avgörs utifrån 

samhällsläget mht pandemin. I den mån det är möjligt avser klubben att återigen genomföra 

ett sommarläger. 

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. 

Det är klubbens förhoppning att också återigen arrangera lägret med Takemori-sensei. 
Förutom att detta är en stor utmaning för klubben och kommer att kräva engagemang från 

klubbens medlemmar, så är vi beroende av att samhällsläget återgår till mer normalt läge såväl 

som att inga reserestriktioner längre gäller. 

 

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. 
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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 strukturerade träningspass 
där vi månar om igenkänning av träningspassets olika delar för nybörjarna, likväl som 

pedagogisk anpassning för gruppmedlemmarnas olika nivåer.  

I syfte att attrahera fler medlemmar ska vi mer aktivt sätta upp affischer där medlemmar har 

ansvar för olika affischeringsområden, samt vara aktiva på sociala medier.  

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. 

 

Lokal 

De senaste åren har Stockholms stad planerat för ett antal renoveringar av idrottshallar 
inklusive Vällingby Sim- och Idrottshall, men som inte genomförts. Då det i dagsläget är 

oklart vad Stockholms stad har för planer avser ändå klubben att fortsätta dialogen med övriga 

föreningar i hallen såsom Ängby SK och Blackeberg Basket samt övriga budoföreningar. Det 

är viktigt att klubbarna tillsammans är beredda på och kan ha en tydlig gemensam linje mot 

staden när väl arbetet öppnas upp igen. 

 

Styrelsen genom 
Leif Sunje  
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Budget 2021 

 
Budget 

2021 
Utfall 

2020 
Budget 

2020 Kommentarer 
Intäkter     
Medlemsavgifter 5 550 kr 3 450 kr 6 000 kr 37 medlemmar 
Träningsavgifter (ind) 25 000 kr 26 400 kr 52 000 kr  
Kommunala bidrag 2 000 kr 9 935 kr 9 000 kr Medlemsaktivitetsbidrag 
Statliga bidrag 17 200 kr 31 307 kr 10 000 kr LOK o SB&K-utbildningsbidrag 
Deltagaravgifter (idrottsskola) 4 000 kr 4 450 kr 4 000 kr Lägeravgifter endagsläger o Ekudden 
Deltagaravgifter (idrottsskola) 15 000 kr  17 000 kr Lägeravgifter Takemori-läger 
Förs av idrottskläder/idrottsmtrl     500 kr  Intäkter från webbshopen 
Summa intäkter 68 750 kr 75 542 kr 98 500 kr  
     
Kostnader     
Avgifter (SF) -4 796 kr -4 796 kr -6 500 kr Förbund (SB&K o Sthm) o försäkring 
Graderingsavgift Dangradering   -2 300 kr Dangraderingsavgifter 
Lokalhyra (idrottsskola) -5 000 kr  -5 000 kr Lokalhyra Takemori-läger 
Lokalhyra (idrottsskola) -3 000 kr -3 000 kr -4 000 kr Lokalhyra endagsläger o Ekudden 
Måltider (idrottsskola) -4 000 kr  -4 000 kr Förtäring gästinstruktör, tolk 
Förtäring (idrottsskola) -500 kr -623 kr -500 kr Matinköp vid lägerarr 
Hotellkostnader (idrottsskola) -11 000 kr  -11 000 kr Hotell gästinstruktör 
Flygkostnader (idrottsskola) -9 000 kr  -9 000 kr Flyg gästinstruktör 
Övriga kostnader (idrottsskola) -500 kr -2 013 kr -500 kr Omiyage vid lägerarr 
Övriga ext kostn (idrottskola) -17 000 kr  -17 000 kr Bidrag 
Övriga personbilskostnader -300 kr  -300 kr Parkeringsavgifter 
Lokalhyra -25 000 kr -28 260 kr -30 000 kr Ordinarie lokalhyra 
Inköp av idrottskläder/-material -4 000 kr  -4 000 kr (Hakama, bälte) Kyudiplom 
Övriga reklam- och PR-kostn -500 kr  -1 000 kr  
Trycksaker -500 kr  -300 kr  
Representation och uppvaktn  -1 034 kr   
Datorprogram -1 600 kr -1 547 kr -1 250 kr Visma eEkonomi 
Kontorsmaterial     
Sjukvårdsmaterial -500 kr -1 004 kr -500 kr Inköp av sjukvårdsmaterial 
Postbefordran -3 250 kr -3 250 kr -3 000 kr Porto och postboxavgift 
Datakommunikation -780 kr -641 kr -650 kr Webbhotellavgift 
Bankkostnader -1 640 kr -1 640 kr -1 750 kr Plusgiro, swish, bank 
Förbrukningsinventarier  -22 867 kr   
Terminsavslutningskostnader   -300 kr Fikautlägg 
Utbildn idrottsutövare/tränare -7 200 kr   -3000 kr SB&K, SISU, Rödakorset 
Summa kostnader -100 066 kr -70 674 kr -105 850 kr  
          
Resultat före finansnetto -31 316 kr 4 869 kr -7 350 kr  
     
Valutakursdifferenser 0 kr -347 kr 0 kr  
Utdelning på aktier och andelar 0 kr   0 kr   
Resultat efter finansnetto -31 316 kr 4 521 kr -7 350 kr  
         
Resultat före skatt -31 316 kr 4 521 kr -7 350 kr  
     
Skatt     0 kr   
Årets resultat -31 316 kr 4 521 kr -7 350 kr  
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Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte tisdagen den 9 mars kl. 19.30. 

Mötet äger rum online i Microsoft Teams. Länk till årsmötet publiceras på klubbens hemsida: 

Varmt välkommen!  

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: Lars Näslund 

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 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 - Ekuddenläger 2020 
 

 Utfall 
Intäkter  
Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) 3 600 kr 
Summa intäkter 3 600 kr 

  
Kostnader  
Lokalhyra (idrottsskola) -3 000 kr 
Övriga kostnader (idrottsskola) -455 kr 
Förtäring (idrottsskola) -623 kr 
Bankkostnader -16 kr 
Summa kostnader -4 094 kr 
  
Resultat - 493 kr 

 

 

Appendix B - Resultat - Endagsläger 2020 
 

 Utfall 
Intäkter  
Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) 450 kr 
Summa intäkter 450 kr 
  
Kostnader  
Lokalhyra (idrottsskola) -4 500 kr 
Inköp av idrottskläder/-material (idrottsskola)  
Förtäring (idrottsskola)  
Bankkostnader  
Summa kostnader -4 500 kr 

  
Resultat - 4 050 kr 

 


