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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 

HONTO IAIDOKLUBB  

STYRELSE OCH 
FÖRTROENDEVALDA 

Den 9 mars 2011 höll Honto Iaidoklubb 
årsmöte i Vällingbyhallen. Vid mötet valdes en 
styrelse med följande sammansättning: 
 
ordförande Anette Persson Sunje 
sekreterare Toros Köse 
kassör  Maria Wollblad 
1:e suppleant Björn Hendil-Forssell 
2:a suppleant vakant 
 
Till revisorer omvaldes Bengt Schönning och 
Leif Sunje tillkom. 
Till valberedningen valdes Jean Bergström. 
 
Under höstterminen har Toros varit bortrest 
och Björn trädde in i hans ställe. 

MÖTEN 

Under året har klubben haft bara årsmöte 9/3 
med efterföljande konstituerande möte. 
 
Anette Persson Sunje och Maria Wollblad 
representerade på Kendoförbundets möte och 
Leif Sunje på Svenska Budo & Kampsport 
Förbundets stämma den 26 mars 

MEDLEMMAR 

Flera personer kom och provade och vi fick två 
nya medlemmar. Vid årets slut var vi 13 
medlemmar (varav två hedersmedlemmar), 2 
färre än vid förra årets slut. 
 
Antalet kvinnliga medlemmar var 2 st och 13 
% (2/15) av medlemmarna var under 16 år. 

TRÄNINGSVERKSAMHETEN 

Vårterminen var den 12 januari – 20 maj och 
höstterminen den 31 augusti – 17 december.  
 
Träningsverksamheten har bedrivits enligt 
sedvanligt schema, med nybörjarpass på 
onsdagar kl 18,30-20 samt fortsättningspass på 
lördagar kl 10-11,15. Anette Persson Sunje, 
Jean Bergström och Björn Hendil-Forssell 
instruerade. 

GRADERINGAR 

Inga gradering hölls av klubben i år 

GRADSAMMANSTÄLLNING 

Leif Sunje 4 Dan 

Anette Persson-Sunje  3 Dan 

Jean Bergström 3 Dan 

Mattias Jansson 3 Dan 

Toros Köse 3 Dan 

Björn Hendil-Forssell 2 Dan 

Maria Wollblad  1 kyu 

Daniel Sigfridsson 3 kyu 

Torsten Blom 3 kyu 

TÄVLING 

Vid SM som gick av stapeln i Falkenberg 14-
15 maj deltog Jean Bergström i sandan-klassen 
och Björn Hendil-Forssell i shodanklassen. 
Honto ställde även upp med dem i ett lag. 
 

SOCIAL SAMVARO 
Ingen social samvaro arrangerades i år  

VERKSAMHETSPLANEN 

Styrelsen avsåg under verksamhetsåret 2011 
arbeta med följande punkter:  
 
Tillse att det anordnas minst två tillfällen för 
samvaro utanför träningen – Ingen hade tid att 
ordna nåt. 

Inspirationsläger för instruktörerna (1 dan och 
högre) – Inget sådant tillfälle erbjöds. 

Anordna ett internt läger under höstterminen -
Inget läger arrangerades. 

Styrelsen avsåg under verksamhetsåret 2011 
fokusera extra på följande punkter:  
Fortsatt arbeta för att öka antalet medlemmar – 
Hontoaffischer har satts upp. Vi hade flera 
personer som kom och började, varav tre blev 
medlemmar. Flera tidigare medlemmar har av 
olika skäl slutat, dels slutat helt, dels bytt 
klubb. 


