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Verksamhetsberättelse 2022 
 

2022 har inneburit en trevlig fortsättning på en återgång till mer normal träningsvardag. 
Samarbetet med Linköpings Budoklubb och Kensei Kendo- och Iaidoklubb har fördjupats med 
gemensamma läger under året där klubbens medlemmar har trevlig träning och otroligt fin 
vägledning av de andra föreningarnas instruktörer. Likaså har klubben deltagit i såväl SM som 
riksläger. Och efter många år av avbrutna satsningar lyckades Leif Sunje äntligen ta 5 dan i 
samband med EM i Italien. 

 

Styrelse och förtroendevalda 

Onsdagen den 19 mars hölls ordinarie årsmöte i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria och 
följande styrelse valdes för verksamhetsåret 2022. 
 Ordförande: Leif Sunje 
 Sekreterare: Sofia Wigestam 
 Kassör: Björn Hendil Forssell 
 1. Suppleant: Nicolai Lindh 
 2. Suppleant: Klara Plantin  

Till revisorer valdes Anna Thelander och Tomas Zaar. Till valberedning valdes Gustav Elinder. 

Styrelsen har haft ett protokollfört styrelsemöte under året (förutom konstituerande möte). Leif 
Sunje har verkat som ansvarig för klubbens webbsida. 

 

Relationer och representationer 

Under verksamhetsåret har Honto Iaidoklubb varit representerad vid Svenska Kendoförbundets 
och Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordinarie förbundsstämmor som på grund av 
pandemin genomfördes online. 

Kommunikationen mellan budoklubbarna i Vällingby Sim- och Idrottshall har skett fortlöpande 
enligt tidigare överenskommelser. Vällingby Sim- och Idrottshall under ledning av 
anläggningschef Erik Bredler bjöd föreningarna i dojon till informationsmöte med 
idrottsförvaltningen och halledningen. Det nya budet är att hallen kommer att renoveras med 
start halvårsskiftet 2025.  

 

Information och rekrytering 

Nyrekrytering har skett genom klubbens hemsida, Facebook-sida och affischer i Vällingby Sim- 
och Idrottshall. 

 

Avgifter 

Träningsavgiften har under 2022 varit 1500 kr/termin. 
Medlemsavgiften om 200 kr/år regleras av årsmötet och lämnades oförändrad 2022. 
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Medlemmar 

Under verksamhetsåret har klubben haft 16 medlemmar (varav en hedersmedlem) enligt 
följande fördelning: 

 t.o.m. 20 år över 20 år 
Herrar 3 6 
Damer 3 4 

 

Det är roligt att konstatera att medlemsantalet har hållit sig på i princip samma nivå som 2021 då 
klubben hade en avsevärd uppgång jämfört med åren innan. 

År 2018 2019 2020 2021 2022 
Antal medlemmar 11 9 7 17 16 

 

 

Terminsomfattning och schema 

Vårterminen pågick 15 januari – 4 juni. Träningen bedrevs på lördagar 9.30-11.30.  
Sommarterminen pågick 12 juni – 14 augusti. Träningen bedrevs på söndagar 11.00-13.00 
Höstterminen pågick 27 augusti – 17 december. Träningen bedrevs på lördagar 9.30-11.30. 

 

instruktörer 

Under året har Leif Sunje och Björn Hendil-Forssell undervisat, med benäget stöd av Anna 
Thelander, Theo Pramer, Gustav Elinder, Tomas Zaar och Oskar Boeryd som assistenter och 
extrahjälp. 

 

Graderingar 

Under verksamhetsåret erhöll Leif Sunje 5 dan i samband med graderingar vid EM i Modena, 
Italien. 

Kyu-graderingar genomfördes 4 juni, 10 december och 17 december. Vid dessa tillfällen 
utdelades följande antal grader: 

Kyu-grad Antal 
1 kyu - 
2 kyu 1 
3 kyu 3 
4 kyu 5 
Totalt 9 grader 

 

Då tre personer graderade två gånger under året uppgår antalet kyu-graderade personer till 6. 
Grattis till alla! 
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Träningsläger, landslagsläger och mästerskap 

9-10 april deltog Honto på det öppna landlagslägret i Sölvesborg. 

Efter uppehåll 2021 kunde SM äntligen genomföras i Linköping 21-22 maj. Nicolai Lindh höll 
fanan högt och lyckades knipa Fighting Spirit-priset! 
Honto ställde upp med följande deltagare: 
Mudan – Anna Thelander, Yuchong Liu, Nicolai Lindh, Theo Pramer och Oskar Boeryd 
Yondan – Leif Sunje 

18-19 juni gästade klubben Linköping för ett Kensankai-läger inom vårt samarbete med Kensei 
och Linköping. 

I slutet på sommaren fick Leif Sunje jämte övriga icke-landslagsmedlemmar som skulle gradera 
träna med landslaget. 

2-4 september gick EM av stapeln i Modena, Italien. Sverige rönte stora framgångar och Leif 
Sunje lyckades ta 5 dan. 

1 oktober stod Honto som värd för höstens Kensankai-läger med gäster från Kensei och 
Linköping. 

12-13 november deltog Honto på årets Riksläger i iaido som denna gången gick av stapeln i 
Stockholm med FSKA som värdar. 

 

Policy - Registerutdrag 

Alla klubbens instruktörer har uppvisat utdrag ur Polisens belastningsregister i enlighet med 
Riksidrottsförbundets regler. 

 

Styrelsen genom 
Sofia Wigestam, sekreterare 
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Kassaberättelse 2022 

Resultaträkning 2022-01-01 - 2022-12-31 

  Utfall 2022 Budget 2022 
Intäkter   
Träningsavgifter  27 500 kr 30 000 kr 
Medlemsavgifter  2 400 kr 2 000 kr 
Bidrag 13 755 kr 0 kr 
Övriga intäkter 1 350 kr 600 kr 
Summa intäkter 45 005 kr 32 600 kr 

   
Kostnader   
Förbundsavgifter  -3 485 kr -3 485 kr 
Lokalhyra  -14 480 kr -9 000 kr 
Inköp material och varor -13 184 kr -600 kr 
Bankkostnader -950 kr -950 kr 
Lagavgifter iaido-SM -0 kr -0 kr 
Summa kostnader -32 099 kr -14 035 kr 

   
Rörelseresultat 12 906 kr 18 565 kr 

   
Resultat efter finansnetto 12 906 kr 18 565 kr 

   
Skatt 0 kr 0 kr 
Årets resultat  12 906 kr 18 565 kr 

 

Kommentarer till resultaträkningen 

2022 gick klubben i vinst med 12 906 kr vilket är väldigt positivt. Det är mindre än budgeterat, 
men då släpar några avgiftsinbetalningar till klubben. Dessutom har klubben sett till att sponsra 
zekken till klubbens medlemmar. Intäkter i form av träningsavgifter och medlemsavgifter låg 
annars i paritet med budget. 

Klubben hade något högre lokalhyra vilket härleds till sommarterminslokalhyran samt kensankai-
lägerdagen. Annars hade klubben nolltaxa under hösten tack vare att majoriteten av de tränande 
är 20 år eller yngre. 

Intäkterna 
- Bidrag avser erhållna LOK-stöd samt återstartsbidrag från SB&K och Riksidrottsförbundet. 
- Övriga intäkter avser graderingsavgifter. 

Kostnaderna 
- Förbundsavgifter avser medlemsavgifter till Svenska Kendoförbundet, Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet och Stockholm Gotlands Budodistriktsförbund samt försäkringar. 
- Inköp material och varor avser inköp av diplom, zekken, manualer samt sayor. Dessutom har 
klubben kostnadsfört en gammal förutbetald kostnad samt en gammal kundfordran – båda från 
för ca tio år sedan – totalt sett 2160 kr 
- Bankkostnader avser klubbens plusgiro-konto hos Nordea.  
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Balansrapport per 2022-12-31 

  Ing balans Period Utg balans 

Tillgångar    
Kassa 0 kr 0 kr 0 kr 
Plusgiro 21 490 kr 15 066 kr 36 556 kr 

Kundfordringar 160 kr -160 kr 0 kr 

Förutbet kostn / upplupna int 2 000 kr -2 000 kr 0 kr 

Summa tillgångar 23 650 kr 12 906 kr 36 556 kr 

    
Skulder och eget kapital    
Kortfristiga skulder -7 020 kr -0 kr -7 020 kr 

Summa skulder -7 020 kr -0 kr -7 020 kr 
    

Eget kapital -5 434 kr -11 196 kr -16 630 kr 

Redovisat resultat -11 196 kr -1 710 kr -12 906 kr 

Summa eget kapital -16 630 kr -12 906 kr -29 536 kr 

        

Summa Skulder och eget kapital -23 650 kr -12 906 kr -36 556 kr 
 

Kommentarer till balansräkningen 

Föreningens kvarvarande skuld till kassören måste regleras under 2023. Föreningen har medel 
och skulden skulle ha reglerats under 2022, men det hans inte med.  

Styrelsen föreslår att årets vinst läggs till det egna kapitalet.  

 

Styrelsen genom 
Björn Hendil-Forssell, kassör 
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Verksamhetsplan 2023 

Gemenskap 

Vi vill att Honto inte bara ska vara en plats för träning utan också vara en naturlig, trygg och varm 
plats för alla medlemmar.  

 

Överlevnad och rekrytering 

Honto har en potential i Västerort som upptagningsområde. För att klubben ska överleva måste 
vi tillse att göra reklam för klubben - förslagsvis genom att affischer kommer upp i större delen av 
distriktet och genom att använda Facebook och Instagram för rekryteringskampanjer. Det är en 
viktig uppgift att tillsammans värva fler medlemmar till klubben och behålla våra befintliga.  

 

Träning 

Under året kommer klubben att fortsätta bedriva träning enligt samma omfattning som 
föregående år. Detta innebär ett träningspass per vecka om två timmar. Det vore naturligtvis 
önskvärt även med en träning kvällstid under veckan. Det har hittills inte varit ekonomiskt 
möjligt, men om ett högre medlemsantal ligger kvar kan detta undersökas. 

Därtill ska den goda gemenskapen inom Kensei Kensankai Sverige med Kensei Kendo- och 
Iaidoklubb och Linköpings Budoklubb fortsätta att fördjupas. 

 

Gradering 

Eventuella planer för gradering sker individuellt och i dialog mellan elev och tränare. 

 

SM 

I mån av intresse kan klubben delta på SM i Falkenberg 27-28 maj. 

 

Lokal 

De senaste åren har Stockholms stad genomfört ett antal renoveringar av idrottshallar. Det 
senaste budet är att Vällingby Sim- och Idrottshall ska renoveras från och med sommaren 2025. 
Klubben fortsätter att sluta upp bakom Hikari Aikidoklubb, Blackeberg Basket och Ängby SK samt 
övriga budoföreningar för att stödja en gemensam linje från oss föreningar som är verksamma i 
hallen. Initiativet syftar till att en framtida renovering genomförs med föreningarnas bästa för 
ögonen. 
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Utbildning 

Det är viktigt att klubbens instruktörer ges verktyg och stöd för sina uppgifter - därför är 
deltagande i träningsläger, ledar- och sjukvårdsutbildningar viktiga. Men klubben har inga medel 
att stödja med sådant under verksamhetsåret. 

 

Webben 

Vår hemsida (www.budokan.se/honto) 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. 

 

Styrelsen genom 
Leif Sunje, ordförande 
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Budget 2023 
 

  Budget 2023 Utfall 2022 Budget 2022  
Intäkter     
Träningsavgifter  30 000 kr 27 500 kr 30 000 kr 1 

Medlemsavgifter  2 000 kr 2 400 kr 2 000 kr 1 

Bidrag 800 kr 13 755 kr 0 kr 2 

Övriga intäkter 600 kr 1 350 kr 600 kr Självkostnadsintäkter från kyugradering 
Summa intäkter 33 400 kr 45 005 kr 32 600 kr  

     
Kostnader     
Förbundsavgifter  -3 664 kr -3 485 kr -3 485 kr 3 

Lokalhyra  -4 500 kr -14 480 kr -9 000 kr 4 

Inköp material och varor -1 200 kr -13 184 kr -600 kr Inköp av kyu-diplom och zekken 
Marknadsföring -6 000 kr 0 kr 0 kr 5 

Bankkostnader -950 kr -950 kr -950 kr Nordea 
Avgifter iaido-SM -2 600 kr -0 kr -0 kr 6 Sponsrat deltagande vid SM 
Summa kostnader -18 914 kr -32 099 kr -14 035 kr  

     
Rörelseresultat 14 486 kr 12 906 kr 18 565 kr  

     
Resultat efter finansnetto 14 486 kr 12 906 kr 18 565 kr  

     
Skatt 0 kr 0 kr 0 kr  
Årets resultat  14 486 kr 12 906 kr 18 565 kr  

 

1 Räknar med 10 betalande medlemmar (medlemsavgift 200kr per år samt träningsavgift 1500kr 
per termin). 

2 Räknar med LOK-stöd om 800 kr 

3 Stockholms Budo & Kampsportsförbund 800kr engångsavgift plus Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet / Svenska Kendoförbundet medlemsavgift 150kr per person samt 
försäkring 29kr per person för 2022 års antal rapporterade medlemmar. 

4 Hallhyra/månad skattat till 1500kr gånger tre sommarmånader. Klubben har i övrigt nolltaxa. 

5 Marknadsföring avser inköp av affischer och flyers (som Hikari har beställt åt oss och där de 
kommer att fakturera oss) samt Facebook/Instagram-kampanj som sjösatts lite senare än 
planerat. Allt detta är en del av det återstartsbidrag klubben erhöll i höstas. 

6 Budget skattad för sex personer i ind tävlan (300 kr per person) plus två lag (400 kr per lag). 

 

Styrelsen genom 
Björn Hendil-Forssell, kassör 
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Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas medlemmarna i Honto Iaidoklubb till årsmöte lördagen den 18 mars kl. 12.00. 
Mötet äger rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria.  

Varmt välkommna!  

Styrelsen för Honto Iaidoklubb 

 

Inkomna motioner 
Inga motioner föreligger. 

 

Valberedningens förslag 
Ordförande: Leif Sunje 
Sekreterare: Sofia Wigestam 
Kassör: Björn Hendil-Forssell  
Suppleant 1: Nicolai Lindh 
Suppleant 2: Yuchong Liu 
Revisor 1: Anna Thelander 
Revisor 2: Tomas Zaar 
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 korrigeringar 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 § 20.  
19. Övriga frågor.  
20. Mötets avslutande. 

 


