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Föredragningslista LBKs årsmöte 2021-03-30  
1.  Mötets Öppnande.  

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.  

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

4.  Val av två protokolljusterare och rösträknare.  

5.  Mötets behöriga utlysande.  

6.  Fastställande av föredragningslista.  

7.  Styrelsens förvaltning.  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret.  

8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

räkenskapsåret.  

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

10.  Fastställande av medlemsavgifter och respektive sektions träningsavgifter.  

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det komman-  

de verksamhets/räkenskapsåret.  

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

13. Val av styrelse  

a. Föreningens ordförande för en tid av ett år;  

b. Vice ordförande för en tid av två år; (väljs udda år)  

c. Kassör för en tid av två år; (väljs jämna år)  

d. Sekreterare för en tid av två år; (väljs udda år)  

e. En representant från varje idrottsgren för en tid av ett år.  

14.  Övriga val  

a. Suppleant till kassören för en tid av två år; (väljs udda år)  

b. Suppleant till sekreteraren för en tid av två år; (väljs jämna år)  

c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter 

deltaga); 

d. Fyra ledamöter till valberedningen, en från vardera sektion, varav en skall utses till 

sammankallande, för en tid av ett år; 

e. Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud. 

15.  Övriga frågor  

16.  Mötets avslutande  
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Verksamhetsberättelse  

3.1 Årsmöte 2020 

Årsmöte under verksamhetsåret 2020 hölls torsdagen den 26:e mars.  

3.2 Styrelse  

Under det gångna verksamhetsåret har följande personer suttit i styrelsen:  

• Ordförande: Lars Karlsson  

• Vice ordförande: Björn Johansson  

• Kassör: Ludvig Joborn  

• Sekreterare: August Wagrelius 

• Sektionsrepresentant aikido: Jan Chressman  

• Sektionsrepresentant jujutsu: Vakant, ingen fyllnadsplats hittades under året 

• Sektionsrepresentant karate: Tobias Odensten  

• Sektionsrepresentant kendo: Johan Jönsson  

• Suppleant kassör: Vakant 

3.3 Granskande och förberedande ansvarsposter  

Under det gångna verksamhetsåret har följande personer suttit på granskande och förberedande 

ansvarsposter:  

• Revisorer: Martin Widin  

• Revisorsuppleanter: Vakant  

• Valberedningen: Christian Bagler (Jujutsu, sammankallande), Lars Hedlund (Aikido), Paula 

Larsson (Karate),  Carl Kaneröd (Kendo)  

3.4 Möten  

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 hållit 4 ordinarie styrelsemöten.  

3.5 Uppvisningar  

Inga uppvisningar har kunnat genomföras pga global pandemi 

3.6 Lokaler  

Kommunen har under året sagt att vi inte är prioriterade just nu med en ny lokal. Lokalerna i Ryd har 

renoverats och en gym har byggts för att kunna erbjuda alla medlemmar alla slags träning. Under 

pandemin har kommunens lokaler och hangaren varit stängda under perioder. 

 

3.7 Information  

Under året har vi behövt hålla stängt under längre perioder på grund av Covid19. Styrelsen har 

under året tagit fram riktlinjer för att kunna bedriva träning på ett säkert sätt. Under året har läget 

ändrats och därför har riktlinjerna uppdaterats kontinuerligt.  

 

 

3.8 Marknadsföring  

Vi har under året använt sociala medier för att försöka nå ut till en potentiell publik. På grund av läget 

med pandemin har vissa av våra tidigare satsningar inte fallit väl ut.  
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3.9 Sektionernas verksamhet  

Sektionernas verksamhet redovisas i respektive sektions verksamhetsberättelse.  

 

3.10 Medlemsstatistik per år  

Nedan visas medlemsantal från 2009 och framåt. Den kraftiga ökningen under 2016 beror nog mest 

troligt på införandet av SportAdmin. Det märks att vi har lärt oss att använda sportadmin på ett bättre 

sätt och för att leva upp till GDPR sett över vilka som är aktiva medlemmar i registret.  

 

År Pojkar  Män Flickor  Kvinnor Totalt 

2021 93 220  40   64  417 

2020 189 203   85   52              529 

2019 132 253   74   63              522 

2018 208 203   113   79              603 

2017 121 233   52   60              466 

2016 190 275   97   68              630 

2015 109 222   50   56              437 

2014 124 209   52   55              440 

2013 83 281   40   85              489 

2012 133 254   56   65              508 

2011 107 225   35   63              430 

2010 127 252   58   74              511 

2009 105 174   41  40              360 
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Förvaltningsberättelse 

Budget 2021 

 

Perioden 
FY20 

Förslagen 
budget Kommentar 

    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning    
3044 Försäljn tjänst sv momsfri 0   
3142 Försäljning idrottsmaterial 0   
3610 Försäljning av kaffe o dyl 0   

 0   

    
Övriga rörelseintäkter    
3901 Medlemsavgifter 0   
3902 Träningsläger/Graderingsläger (intäkt) 0   
3903 Ju-jutsupass 0   
3904 Mondiplom 0   
3911 Hyresintäkter 0   

3985 Erhållna statliga bidrag 121087,13 90000 

Dubblering tack vare corona-stödpaket, 
planeras att fördelas till sektionerna, 
hoppas detta inte kommer vara lika 
nödvändigt nästa år 

3987 Erhållna kommunala bidrag 69444 68000 Liknande förra året 

3989 Övriga erhållna bidrag -3900 0  
3990 Övriga ersättningar och intäkter 0   

 186631,13 158000  

    

 186631,13 158000  

    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förmödenheter    
4000 Inköp av varor från Sverige  -999 0  
4030 Träningsläger 0   
4031 Tävlingar 0   
4060 Kaffe o dyl UT 0   
4070 Avslutningar  0   

4524 Inköp av idrottsmaterial -10327 0 
Träningsredskap till friskvårdsträning, 
erhöll statligt stöd för detta. 

    

    
Handelsvaror    
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4901 Medlemsavgifter (Budo- & 
kampsportförbunder, SKK…) -49733 -50000 

Minskat med ca 8000 kr sedan tidigare år, 
tack vare rensning av inaktiva medlemmar 
I SportAdmin 

4904 Inköp av diplom 0   

 -49733 -50000  

    
Övriga externa kostnader    

5010 Lokalhyra -8760 0 
Strul med obetalda hyresfakturor, ska 
betalas av sektionerna 

5020 El för belysning - lokalkostander 0   
5050 Lokaltillbehör -1000  Diverse städsaker 

5062 Sophämtning - lokalkostnader 0   
5090 Övriga lokalkostnader 0   
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) -1000   
5891 Engagemangsstöd karatesektionen 0   
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam -17704 -20000 Sjunkt med ca 7000 kr 

6070 Representation och uppvaktningar 0   
6075 PR 0   
6090 Övriga föreningskostnader -4111 -4000  
6110 Kontorsmateriel 0   
6120 Möte edyl kostnader 0   
6150 Trycksaker 0  Sjunkt med ca 5000 kr 

 6310 Företagsförsäkringar  -3661 -3661  
6540 IT-tjänster -23493 -24000 Kostnaderna ökat med ca 4000 kr 

6570 Bankkostnader -250 -250 Sjunkt med nästan 1700 kr 

6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 0   
6990 Övriga externa kostnader 0   
6993 Lämnade bidrag och gåver 0   

 -59979 -51911  

    
Personalkostnader    

7610 Utbildning -2000 -2000 

Som budgeterat förra året hade styrelsen 
utbildning för instruktörer, budgeteras för 
även detta år 

 -2000 -2000  

    
Rörelseresultat 74919,13 54089  

    
Resultat efter finansiella poster 74919,13 54089  
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Resultat före skatt 74919,13 54089 

Överskottet på ca 40000 ska fördelas 
mellan sektionerna utifrån tidigare års 
medlemsavgifter 

    
BERÄKNAT RESULTAT 74919,13 54089 Tidigare års budget: 36500 kr 

 

 

Verksamhetsplan Linköpings Budoklubb 2021 

 
Under 2021 skall styrelsen verka för följande:  

 

Marknadsföring  

• Arbeta aktivt med att visa upp klubben i offentliga sammanhang.  

• Arbeta med klubbens mediaprofil.  

Information  

• Se över och komplettera information på hemsidan 

            • Ta fram en tydlig kommunikationsplan för både intern och extern kommunikation. 

Samarbete  

   •Fortsätta odla vårt varumärke som en förening med bredd och kompetens. 

Utbildning 

● Genomföra styrelseutbildning med alla verksamma styrelser i klubben 
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Val av styrelse och andra poster 

 

Valberedningens förslag: 

 

Styrelse 

Ordförande - Lars Karlsson 

Vice ordförande - Björn Johansson  

Kassör - Ludvig Joborn  

Kassörssuppleant – Oscar Olsson 

Sekreterare - August Wagrelius  

Suppleant till sekreteraren - Elin Wallman  

 

Ledamöter 

Aikido - Jan Chressman  

Jujutsu – Robin Frahm 

Kendo - Joakim Stenbom 

Karate - Tobias Odensten 

 

Revisorer: 

Martin Widin 

Vakant 
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Verksamhetsberättelse för 2020 – Aikidosektionen  

Vårterminen startade 14/1 för fortsättarna och 28/1 för nybörjarna. En höjdpunkt hanns med 
innan coronaviruset slog till, ett gemensamt endagarsläger hölls 29/2 i Linköping med deltagare 
och instruktörer från Jönköping och Örebro och Linköping. Det var ett uppskattat och välbesökt 
läger och vi riktar ett speciellt tack till Mika för detta initiativ.  

Pandemin har som alla vet lagt hinder i vägen för aikidoträningen under hela det resterande året 
och alla planer vi hade på externa instruktörer, klubbsamarbeten, läger och festligheter fick 
skjutas på framtiden. Här följer några datum i händelseutvecklingen:  

14:e mars - All taijutsuträning pausas och vi går över till enbart vapenträning(bukiwaza). Strikta 
hygien och städrutiner införs. Vi tränar med samma partner hela passet.  

7:e april - Vapenträningen bedrivs utomhus till terminsslutet.  

1:a juni - Sommarträning sker fortsatt utomhus och enbart som vapenträning. Vi fortsätter så 
hela sommaren trots att specialförbunden tillåter träning med närkontakt fr.o.m. 14/6.  

18:e augusti - Terminsstart för fortsättare och för nybörjare en vecka senare. Vi fortsätter att 
träna enbart vapen men tränar också inomhus.  

1:a september - Vi börjar med taijutsu(kroppstekniker) och håller oss till samma partner under 
hela passet. Vi tränar taijutsu tisdagar och fredagar och bukiwaza på söndagar.  

30:e oktober - Beslutas att all träning pausas p.g.a. den fortsatt höga smittspridningen i 
samhället.  

13:e december - Beslutas att stänga träningen terminen ut.  

Givetvis har dessa förhållanden påverkat inte bara antalet träningstillfällen utan också antalet 
tränande vid varje aktivitet.  

Trots den dystra händelseutvecklingen så finns ändå en del att glädjas åt. Det tycks som 
sektionens och budoklubbens agerande har varit befogade och tillräckliga för att hålla smittan 
ifrån oss. Vi har inte fått några rapporter om misstänkta eller bekräftade smittade i samband 
med träning. Detta sagt med förbehållet att någon noggrann och säker bedömning av detta inte 
har gjorts.  

Vi har också fått en starkare betoning på vapenträning under året och flera svingar nu både jo 
och bokken med större säkerhet och glädje.  
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Instruktörsgruppen har under året bestått av Milja Kanerva, Mika Perälä, Anders Johansson, 
Martin Källström och Janne Chressman. Även Lars Hedlund, Edwin Jager och Gabriel Persson 
har instruerat vid enstaka tillfällen.  

Styrelsen har under året haft 6 möten och till samtliga utom det första har också 
instruktörsgruppen som helhet inbjudits. Detta har vi upplevt som fördelaktig i denna ovanliga 
situation och behov att förankra genomgripande beslut. 
Under 2020 har styrelsen bestått av Janne Chressman/ordförande, Maija Karppinen/kassör, 
Malin Johansson/sekreterare, Anders Johansson, Robert Nordström och Evelina Babickaite/ 
ledamöter.  

Under året har styrelsen minskat med en person, Evelina Babickaite, som av personliga skäl 
lämnat styrelsearbetet. Till henne säger vi stort tack och välkommen tillbaka.  

 

Verksamhetsplan 2021 
 

Våren 

Vid ingången av 2021 är smittspridningsläget fortfarande så allvarligt att kontaktsporterna i 

LBK fortsatt avstår från normal träning och enbart tillåter kampsportsinspirerad träning med 

fysisk distans. De sektioner som sysslar med vapenträning i någon form kan fortsätta med 

detta. 

 

Aikidosektionen har valt att följa Riksidrottsförbundets råd strikt och bedriver därför tills 

vidare enbart utomhusträning med eller utan vapen och med bibehållen fysisk distans. Vi 

tränar till att börja med två ggr/vecka. Inget gemensamt ombyte i dojon tillåts. Kallelse till 

träningarna skickas ut via sportsadmin. 

 

Under dessa förhållanden har vi också valt att avstå från affischering och aktiv 

medlemsvärvning i början på terminen. Intresserade nybörjare är som tidigare välkomna att 

ansluta när som helst under terminen och vi planerar att tidigt och aktivt medlemsvärva inför 

hösten. 

 

Läget är för osäkert för att vi ska kunna planera aktiviteter under vårterminen med rimlig 

säkerhet. Eventuella läger, klubbutbyten, externa instruktörer och festligheter måste tills 

vidare skjutas på. 

 

Den pandemilag som började gälla 10/1 och de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten med 

stöd av lagen beslutat om sätter begränsningar för oss under resten av vårterminen och 

början av höstterminen 

 

Hösten 
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Tack vare de vaccin som tagits fram finns ändå gott hopp om att vi under höstterminen kan 

tillåta normal träning med kroppskontakt. Vi har planer och önskningar om ett läger som 

också blir ett tillfälle att fira ett försenat 25-årsjubileum. Mika Perälä samordnar 

evenemanget och tilltänkta externa instruktörer är Lasse Andersson, Leif Kinnersjö och 

Maria Mossberg Ahlström. Datum för detta läger måste tills vidare lämnas öppet Eventuellt 

kan det också bli aktuellt att under hösten bjuda in Jenny Kempe att hålla ett pass med oss. 

Vi hoppas också kunna sluta terminen med ett traditionsenligt kyu-graderingsläger med Leif 

Kinnersjö som instruktör. 

Vi hoppas också att det påbörjade samarbetet/utbytet med Aikidoklubbarna i Jönköping och 

Örebro kan fortsätta i någon form. 

 

På de följande sida finns den ekonomiska redovisningen. 
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Verksamhetsberättelse för 2020 - Karatesektionen 

Tävlingar 

Ingen medlem har deltagit i tävling 

Sektionsverksamhet 

Under verksamhetsåret har följande hänt: 

Tävlingar  

Ingen medlem har deltagit i tävling  

Sektionsverksamhet  

Under verksamhetsåret har följande hänt:  

Träning  

Träningspass har bedrivits för barn och ungdomar måndagar 18:00 – 19:00 och onsdagar 17:30 
– 18:30 och för vuxna måndagar 19:00-20:30 och onsdagar 18:30 – 20:00 samt fredagar 17:30 
– 18:30.  

Instruktörer under året har varit Fredrik Gundmark 4:e dan, Allen Antic 3:e dan, Tobias 
Odensten 2:a dan, Christer Söderlund 1:a kyu, Henrik Persson 1:a dan, Eric Rundcrantz 1:a 
kyu, Carl Gorgis 1:a kyu och Jessika Anderberg 5:e kyu.  

Gradering  

Gradering för vuxna och barn har genomförts i begränsad omfattning under året.  

Sektionen genomförde en vuxen- och barn-gradering den 23/5 i vasa-hallen samt en 
barngradering den 7/12 i dojon vid ekoxen. Vuxen graderingen i slutet av hösttermin utgick pga 
corona- restriktioner.  

Övrigt  
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Shodan  

Vid TK i Örebro 7-8/2 den graderade Henrik Persson till 1:a Dan. Grattis!!  

 

COVID-19  

Årets verksamhet har präglats av COVID-19 med olika restriktioner samt även ett träningsstopp 
i slutet av höstterminen.   

Under året har vi också skaffat en inköpsadress: Inkop.karate@linkopingbudoklubb .se  

Sektionsstyrelsen 

Sektionsstyrelsen  
Karatesektionens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:  
 
Ordförande      Tobias Odensten 
Kassör       Stephan Adner 
Sekreterare      Christer Söderlund 
Ledamot      Yasmina Strömberg 
Ledamot      Carina Forslund 
Ledamot      Andreas Ruhlander  
 
Övriga förtroendeuppdrag: 
Representant i huvudstyrelsen    Tobias Odensten 
Valberedare     Paula Larsson 
Social media ansvarig     Jessica Anderberg  
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 4 protokollförda möten, utöver årsmötet.  
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Medlemmar 

 

 

 

Tack 

Styrelsen för karatesektionen tackar alla sina medlemmar för ett utvecklande och givande år. Ett särskilt 

tack till alla instruktörer för det fina arbete ni utför! 
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Budget 2021 
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Verksamhetsplan karatesektionen 2021  

Karatesektionen skall:  

• Bedriva allsidig träning utifrån Riksidrottsförbundets normer och riktlinjer.  
• Fortsätta att verka för fler utövare som vill utveckla sin kumite och kata, samt ges möjlighet att 

tävla.  
• Främja utveckling inom Kyokushin för både medlemmar och ledare.  
• Samverka med de andra sektionerna utifrån LBK's verksamhetsplan.  
• Verka för en träningsmiljö utan onödiga skador.  
• Verka för en träningsmiljö utan doping och droger.  
• Verka för en miljö präglad av tolerans och jämställdhet på utövarnas egna villkor. 
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Verksamhetsberättelse 2020 - Kendosektionen 

 
Linköpings budoklubb 

Kendosektionen 
iaido – jodo – kendo – kyudo 

Träning 
Under 2020 var det 15 tränande i iaido, 23 tränande i kendo varav 9 juniorer, 6 tränande i kyudo, och 3 

tränande i jodo. Totalt fanns det 41 unika medlemmar i sektionen under året. 

 

Passfördelningen under första delen av året har bestått av två iaidopass, två kendopass, ett kyudopass 

samt ett gemensamt pass per vecka. Även ett kendopass för juniorer i veckan har hållits. Efter mars, när 

Covid-19 gjorde sitt framtåg ställdes all träning in. Framåt sommaren startades utomhusträning upp inom 

Kendo. Till hösten startades träningen åter men behövdes ställas in framåt november. Juniorträning inom 

Kendo fortsatte terminen ut. Iaido startade upp distansträning över Zoom.  

 

Gemenskap 
Den traditionsenliga julavslutningen anordnades den 16 december via Zoom. Utöver styrelsen så deltog 

en person. 

 

Marknadsföring 
Affischer sattes upp i augusti inför höstterminen på anslagstavlor och motionscentrum runt om Linköping. 

 

Stilöver-tsuki-ande träning 
Ett tameshigiri-läger hölls under sommaren. 

 

Instruktörsutbildning 
Under hösten så deltog en instruktör på instruktörsutbildning steg 2.  

 

Styrelsens arbete 

Under 2020 bestod styrelsen av: 

Joakim Stenbom  ordförande 

David Wiman  vice ordförande 

Patrik Karlsson  kassör 

Victor Eriksson  sekreterare 

 

Mattias Jansson och Carl Kaneröd var valberedare. Mattias var sammankallande. 

Sektionen representerades i huvudstyrelsen av Johan Jönsson. 

Ingen från sektionen var närvarande vid Kendoförbundets årstämma eller Budoförbundets 

årsmöte. 
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Graderingar 
Under året har det varit tunt med gradringstillfällen, följdaktligen har inga nya dangrader tagits. Däremot 
har Iaido tagit 3 nya kyugrader under året. 

 

Kyugraderingar 
 

Datum Stil Grad Namn/Antal Event Stad 

20-06-25 Iaido 1kyu 1 Gradering Linköping 

20-06-25 Iaido 3kyu 1 Gradering Linköping 

20-06-25 Iaido 4kyu 1 Gradering Linköping 

 
Medaljer och priser 
Sektionen har totalt för året tagit 2 medaljer. 

Valör Event Stil Klass Namn 

 
SKO Kendo Shodan/ Nidan/ 

Sandan 
Joakim Stenbom 

 
SKO Kendo Kyu Evgenij Lokharu 

 

Stilrapporter 

Kyudo 
Under året har vanlig träning bedrivits som vanligt. 
 

Jodo 
Träning har bedrivits som vanligt, dock har ett stort antal träningspass varit inställda på grund av 

pandemi. 

 

Iaido 
Under året har det ofta varit gemensamt fika efter lördagspasset.  
Inget deltagande på externa träningar och läger har förekommit under 
 

Kendo 
Den 17 oktober var det Stockholm Kendo Open. Två personer deltog från sektionen. 
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Verksamhetsplan 2021 

 

Linköpings budoklubb 

Kendosektionen 
iaido – jodo – kendo – kyudo 

 

1. Träning 
● Träningen i sektionens alla stilar ska fungera och utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

● Tameshigiri-verksamheten ska fortsätta utvecklas. 

● Styrelsen ska också arbeta för möjlighet till sektionsgemensam träning. 

2. Tävlingar och läger 
● Vi ska sikta på att skicka iväg deltagare på alla större nationella tävlingar och träningsläger. 

● Vi skall verka för att sprida information om relevanta internationella läger och tävlingar. 

3. Marknadsföring 
● Styrelsen ska verka för att sektionens träningsformer fortsätter synas. 

● Styrelsen ska verka för att sektionen växer genom olika typer av marknadsföring.  
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● Vi ska fortsätta utveckla marknadsföringen, framför allt i sociala medier och andra digitala 

plattformar. 

4. Instruktörer 
● Styrelsen ska verka för att instruktörerna utvecklas i sin roll, genom interna instruktörsmöten samt 

att sponsra deltagande av förbundets instruktörskurser enligt praxis. 

5. Social samvaro 
● Sociala aktiviteter i någon form ska ordnas vid flera tillfällen under året, för att öka 

 gemenskapen mellan sektionens olika träningsgrupper. 

● Styrelsen ska också verka för att sektionens medlemmar deltar i de klubbaktiviteter som sker, för 

att stärka klubbkänslan. 

6. Styrelsens arbete 
● Styrelsen ska fortsätta utveckla och dokumentera hur de arbetar. 
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Verksamhetsberättelse 2020 - JuJutsusektionen 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET (REF LARS KARLSSON) 
Vi kommer inte komma ihåg 2020 för det fina vädret. 

Året var en stor prövning för världen, sverige och även idrotten. Efter en flygande start i januari och 

februari för ju-jutsusektionen så tog det abrupt stopp i mitten av mars och plötsligt var en sådan 

självklarhet som träning inte självklart längre. 

 

Nu är det snart ett år senare och fortfarande är det inte självklart att vi kommer kunna träna som vi gjorde 

innan Covid19. Klubben har dock agerat så bra som man kan begära under en brinnande pandemi och 

kom snabbt ut med planer och riktlinjer för hur man eventuellt skulle kunna öppna igen. 

Som vanligt så visade våra medlemmar vägen och inom en vecka från stängningen fanns det fyspass 

utomhus och solodrillpass kom igång under slutet av våren. Under sommaren kunde vi öppna igen och 

under hösten hade vi till och med nybörjarintag och det kändes som vi var redo att ta saker till nästa nivå. 

Vi märkte att vi tappat en del medlemmar men vi kunde nog hämta upp det om vi fortsatte köra. 

 

Sen kom andra vågen. 

 

Nu sitter vi i ett väldigt osäkert läge där vi vet att vi tappat stora delar av våra medlemmar och kommer 

vara beroende stöd från stat och kommun för att reda ut våren. Pandemilagen gör att vi kan 

erbjuda träning till ett begränsat antal personer vilket gör att det gör det svårt att ta in nya medlemmar på 

ett sätt som gör att de kommer in i gemenskapen och med den kvalitet på träning som man kan kräva av 

oss. 

 

Året 2021 kommer bli en enorm utmaning för oss och vi kommer att få acceptera att saker kommer ändra 

sig i klubben. Vi måste anpassa oss till rådande läge och kan inte längre titta bakåt mot fornstora dagar. 

Vi är inte längre en klubb som växer utan tvärtom en klubb som kommer behöva kriga för kunna fortsätta 

bedriva all vår verksamhet. Vi har tappat mer än en tredjedel av våra medlemmar det senaste året och vi 

ser ingen ljusning under våren men kanske kan vi komma igen under hösten. 

 

Vi ser också att den svenska idrottsmodellen som bygger på eldsjälar börjar brinna ut. Det är svårare att 

hitta personer som vill instruera och var med i styrelser utan att få ersättning. Tid tycks vara en bristvara 

för många. Detta har lett till vi har drabbats av syndromet “Om ingen annan vill så kan jag ställa upp..” 

vilket tyvärr är svårt att bygga en stabil grund på. Vi behöver hitta personer som har vision att driva 

klubben framåt och ge oss riktning i stället för att stå och stampa. 

 

En stor omställningen som redan är igång är att vi satsar bredare på ungdomsverksamhet. 

Målet är att kunna erbjuda träning i alla våra stilar till ungdomar i alla åldrar. Detta är ett sätt att försöka 

säkra framtiden för oss. Vi har även ett stärkt samarbetet med SISU för att få hjälp med att stärka vår 

intruktörskår och utveckla klubben. 

 

Så jag uppmanar alla att vara dynamiska under året och våga prova nya lösningar. Var lyhörda och ta av 

hjälp varandra så kommer vi klara det här också. 

 

Ordförande - Lars Karlsson 
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STYRELSE 
Under 2020 har följande varit verksamma i Jujutsu-sektionens styrelse: 

 

▪ Ordförande – Lars Karlsson 

▪ Sekreterare – Amanda Holmqvist 

▪ Kassör – Anton Gustafsson 

▪ Ledamot, Medlemsansvarig – Rasmus Larsby 

▪ Ledamot, Instruktörsansvarig – Niklas Larsson 

▪ Adjungerad ledamot, Tävlingsansvarig – Robin Frahm 

▪ Adjungerad ledamot, Barnansvarig – Jörgen Sandin Vidare har följande varit valda/verksamma i andra 

ansvarsposter: 

▪ Valberedning – Mattias Pinto 

▪ Valberedning – Christian Bagler 

▪ Försäljning – Etablerades ej under 2020 

▪ Sport Admin – Lars Karlsson och Anders Bergström 

▪ Teknik och Gradering – Anders Bergström 

▪ Utbildning – Anders Bergström 

▪ Lokal – Lars Kindgren 

 

INSTRUKTÖRER (REF NIKLAS LARSSON) 
Instruktörsgruppen som bestod av 22 aktiva personer under året har gjort om träningsupplägget för att 

kunna göra det så säkert som möjligt gällande smittorisker. 

 

Under första vågen delades mattan upp i sektioner för att ge tydliga avgränsningar mellan paren som tränar. 

Vi började med 11 individuella rutor, ett par i för varje, efter ett tag när rutiner byggts upp och vi märkte att 

det fungerade övergick vi till slå samman rutorna två och två, dvs. man tränade då i grupper om fyra. 

 

Instruktörsparet håller sig i mitten av mattan under hela passet och går inte runt/visar på någon annan än 

den andre instruktören. Detta försvårar utlärandet något men är nödvändigt! 

 

När andra vågen slog till infördes fler restriktioner för att följa regeringens riktlinjer och lagar. Främst är det 

instruktörens ansvar att se till att: 

 

● Trängsel undviks, både vid entrén samt vid in/ut passering till träningsytan (speciellt mellan passen) 

● Maxantalet inte överskrids i något av rummen i lokalen 

● Träningsytan desinfekteras mellan varje pass. 

 

Instruktören har befogenhet att avvisa personer som inte följer restriktioner eller om maxantalet överskrids. 

 

Instruktörsansvarig - Niklas Larsson 
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UTBILDNING (REF ANDERS BERGSTRÖM) 
Vi eftersträvar att alla våra instruktörer ska ha en bra grund för sitt uppdrag men under detta år så har vi inte 

haft möjlighet att utbilda någon. 

 

Utbildningsansvarig Anders Bergström 
 

TEKNIK OCH GRADERING JJK (REF ANDERS BERGSTRÖM) 
Teknik och gradering gruppen har under året genomfört två graderingar. 1 st till 5 kyu och 2 st till 2 kyu. 

Annars har bristen på träning inte lett till några fler graderingar. 

 

Teknik och graderingsansvarig Anders Bergström 
 

MEDLEMMAR (REF RASMUS LARSBY) 
Det har varit ett tufft år även från medlemshållet. Det som har gått bra är att medlemmarna har fått någon 

slags träning erbjuden i den mån det har gått, vilket har uppskattats. Under året har det även varit en fortsatt 

utveckling av lokalen, där medlemmarna har fått vara med och bidra med att både utveckla gym och fräscha 

upp matt-utrymmet. Som det ser ut nu är det en okej sammanhållning mellan medlemmarna, 

förhoppningsvis håller den ihop så att vi snabbt kan återhämta oss till de gamla nivåerna igen i 

verksamheten när vi får möjligheten. Vad den här pandemin har visat är att vi ändå har en hel del eldsjälar 

som brinner för kampsport och som ser till att klubben får en ljus framtid. 

 

Medlemsansvarig Rasmus Larsby 
 

BARN (REF JÖRGEN SANDIN) 
Barn och knattesidan har varit igång ungefär under samma perioder som vuxensidan inom JJK. En bit in i 

pandemin har vi har dock dragit ned något på antalet pass. Vi har testat en del nya aktiviteter. Den 1:e 

februari hade vi ”prova på Ju-jutsu Kai” för föräldrar tillsammans med sina barn, vilket uppskattades av 

många. Vi hade några utomhuspass med ”barn-förälder par” under senvåren. Det planerade barnlägret den 

13-15:e mars ställdes in i sista minuten på grund av pandemin. Men vi hade öppet under exempelvis 

höstlovet och då fick de avancerade barnen prova på kata som inte längre ingår i JJK-mon systemet. 

Antalet utövare har på grund av pandemin sjunkit under året, men det finns kvar en intresserad kärna. 

Exempelvis har en förälder frågat efter stöd att så att barnet kan träna hemma i väntan på att vi skulle öppna 

igen. 

 

Barnansvarig Jörgen Sandin 
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TÄVLINGAR (REF ROBIN FRAHM) 
Under året har vi tävlat i submission wrestling och BJJ. På grund av covid19 så blev tävlingsåret något 

upphackat och alla de stora turneringarna ställdes in. 

 

ADCC Oslo Submission wrestling 

Cahrazed Guld 

Elin Wallman brons 

Scandinavian Open BJJ 

• Lars Karlsson  

• Johan Levinsson  

• Elin Wallman 
I svenska submissionligan tävlade: 

• Johan Levinsson  

• Chahrazed Guez Guez  

• Elin Wallman 

• Theo Lund Isac Hjelm 
 

Tre av våra fighters kvalificerade sig till final i svenska submissionligan som tyvärr blev inställd pga covid19: 

• Chahrazed Guez Guez  

• Johan Levinsson 

• Theo Lund 
 

Tävlingsansvarig Robin Frahm 
 

 

/ 

 

Sammanställt av Amanda Holmqvist, sekreterare  

Tack alla för ett åtminstone intressant 2020! 
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Verksamhetsplan Ju-Jutsusektionen 2021  

Med verksamhetsplanen läggs grunden och inriktningen för hur sektionsstyrelsen ska arbeta 

under det kommande året. Verksamhetsplanens olika mål är uppdelade efter kategori.  

Covid-19  
- Följa Folkhälsomyndighetens samt idrottsförbundens råd vid idrotts-verksamhet. - 

Arbeta för att pandemins negativa påverkan på klubben är så liten som möjligt.  

Instruktörsvård  
- Fortsätta att verka för att instruktörerna ska känna att de är viktiga och värdefulla för 

sektionen genom att erbjuda utbildningar och andra aktiviteter.  

- Fortsätta att uppmuntra medlemmarna att våga prova på att vara instruktörer. - 

Utföra träning på ett säkert sätt för instruktörer gällande Covid-19  

Medlemsvård  
- Arbeta för att träning erbjuds till alla medlemmar på ett säkert sätt gällande Covid-19. - 

Ta fram en dokumenterad värdegrund för sektionen.  

- Arbeta för att medlemmar ska känna att det är enkelt och välkomnade att vara delaktiga och 

engagerade i föreningen.  

- Ta fram en aktionsplan för hur vi möter RFs 2025-vision.  

- Utöka barnverksamheten så vi erbjuder samma bredd till ungdomar som vuxna. - Arbeta 

med barnverksamheten med målet att integrationen till vuxengrupperna ska bli smidigare.  

Webben  
- Likrikta det som publiceras på sociala medier för att stärka vår identitet online. - 

Uppdatera information på hemsidan så den är relevant och lätt att ta till sig.  

Lokal  
- Arbeta för att alla medlemmar uppmuntras och ska känna att det är enkelt att bidra till att ta 

hand om och utveckla våra lokaler.  

- Fortsätta utveckla lokalen så att den fortsätter vara en naturlig samlingsplats för våra 

medlemmar.  

- Utveckla lokalen för att möta de behov som finns för att bedriva bra och säker träning. - 

Arbeta för ökat ansvar och rengöring av lokalen gällande Covid-19.  

Tävling  
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- Endast åka på tävlingar som har en plan för den ska genomföras på ett säkert sätt ur covid19 

synpunkt.  

- Uppmuntra de tränande i de tävlingsinriktade grupperna att börja och fortsätta tävla. - 

Utbilda domare i alla våra tävlingsstilar.  

Genom att verka enligt ovanstående verksamhetsplan skall styrelsen bidra till att sektionen 

fortsätter att sträva mot sektionens övergripande mål, nämligen att: 

- Erbjuda medlemmar genomtänkt och meningsfull träning ledd av välutbildade 

instruktörer.  

- Verka för att alla medlemmar ska kunna träna efter egen förmåga och inriktning med jujutsun 

som självförsvar, motion, tävling eller konstart.  

- Ge medlemmarna möjlighet att utvecklas såväl tekniskt som på det personliga planet. 

 
 

 

 

 

 
 


