Karlstad kampsportförening
Karlstad kampsportförenings årsmöte för
Verksamhetsåret 2020
Dagordning.
22 Februari 2021
Digitalt möte enl. RF SISU anvisningar

1. Mötets öppnade
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare. (2 st)
6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
7. Fastställande av dagordning.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2020. Se bilaga.
9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2020. Se bilaga.
10. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning för verksamhet/räkenskapsåret 2020. Se bilaga.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
1. Styrelsens föreslår att medlemsavgiften behålls oförändrad.
 Aktuella avgifter:
 200 kr/år för aktiva medlemmar.
 100 kr/år för stödmedlemmar. (stödmedlemmar utnyttjar INTE våra medlemskap på
samma sätt eller i samma utsträckning som de aktiva utan ses som en resurs). Dock
ingår försäkringsdelen med tanke på att de vid aktiviteter är delaktiga.
13. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhet 2021.
14. Fastställande av budget för räkenskapsåret 2021.
15. Val av ny styrelse: (övriga ledamöter konstituerar sig inom gruppen) (Förslag finns från
valberedningen och årsmötet kan välja förslaget i sin helhet eller var och en för sig, alternativt
gruppvis.) Föreningens Sekreterare valdes 2020 och har 1 år kvar av sitt mandat.
1. Ordförande tillika firmatecknare för en tid av 2 år.
2. Kassör tillika firmatecknare för en tid av 1 år.
3. Fyra (4) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
16. Val av två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
1. Val av 1: a suppleant.
2. Val av 2: a suppleant.
17. Val av revisor för en tid av ett år.
18. Val av en (2) föräldrarådsrepresentanter. (utan rösträtt)
19. Val av två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
tillika sammankallande.
20. Behandling av styrelsens och inkomna motioner.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse
202102014

Verksamhetsberättelse för KKSF 2020

Styrelse 2020
Styrelsen valdes under årsmötet 9 februari 2020.
Styrelsen består av följande ledamöter:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot/vice ordförande:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Anders Olsson
Ludvig Jonsson
Mikael Tornberg
Jokke Ågren
Sonny Sörqvist
Samuel El Faily
Pierre Frenell

Suppleant 1:
Suppleant 2:

Per Österberg
Bosse Svensson

Revisor:

Roger Almén

Styrelsen har genomfört 9 protokollförda möten under året 2019.
Utöver detta har det genomförts flertalet ej protokollförda planering och
verksamhetsmöten i olika grupperingar. Under året har styrelsen ombildats
med ett extra årsmöte den 19 april 2020 där Sandra Svensson valdes in som
ersättare för Bosse Svensson som valde att avbryta sitt styrelseuppdrag av
personliga skäl.

Verksamhet
Träning
Verksamhetsåret har präglats av den pandemi som påverkat stora delar av
samhället med restriktioner och nedstängningar. KKSF har anpassat träning
efter de regler och restriktioner som ställts på klubben. Många medlemmar har
valt att pausa sin träning på grund av rådande pandemi.
Under verksamhetsåret har KKSF genomfört instruktörledd träning tisdagar
och torsdagar riktat mot att medlemmarna skall kunna utöva jujutsu, gradera
sig och nå framgång i tävling. Instruktörsledd träning har även genomförts
under söndagar riktat mot att kunna utveckla sin personliga färdighet. Flera
medlemmar har graderats sig till högre grader eller streck. Årets prova på
perioder har resulterat till att öka antal nya medlemmar i föreningen.
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Tävlingar
Medlemmar har representerat klubben i flera tävlingar med gott resultat.
Aktiviteter
Klubben har genomfört en aktivitetshelg där man kombinerat utbildning och
träning med stöd från extern instruktör. Flera planerade aktiviteter har ställts
in på grund av Covid-19. Medlemmar har deltagit i träningsläger där flera
andra klubbar medverkat. Klubben medverkade vid kommunens”prova på
idrott dag” med gott resultat. Klubben har genomfört en terminsavslutning. En
terminsavslutning ställdes in på grund av Covid-19. Ordförande har medverkat
vid digitalt årsmöte för Kampsportförbundet samt Jujutsufederationen.
Klubbens medlemmar har tvättat mattor samt har genomfört inventering av
klubbens utrustning. Klubben har delat information via sociala medier och
klubbens hemsida.
Utbildningar
Klubben har genomfört utbildningsinsats med extern instruktör, Jonas Lund,
där målet var att våra medlemmar skall kunna ta steget att börja tävla.
Planerad fortsatt riktad utbildning att ta steget som instruktör pausades på
grund av Covid-19. Delar av klubbens styrelse har genomfört riktade
utbildningar i idrott online, kompetenshöjande utbildning mot
Värmlandsidrotten, samt Karlstads kommun.
Övrig verksamhet
Styrelsen har inhämtat underlag om begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för Klubbens styrelse och instruktörer enligt RF direktiv.
KKSF har varit delaktig i de digitala informationsträffar som genomförts på
lokal och regional nivå på grund av COVID-19.

Medlemmar
Klubbens medlemsantal har vuxit under 2020 och totalt finns det 99
registrerade medlemmar i idrott online. Föreningen består av 70% män och
30% kvinnor enligt fördelningen nedan. Föreningens medlemsavgifter har inte
ändrats under året och iden med kostnadsnivån på avgiften är att inte behöva,
utöver betald medlemsavgift som medlem ytterligare, betala eller på annat sätt
bidra med intäkt såsom kakförsäljning etcetera.

Karlstads Kampsportförening
Flöjtgatan 61, 656 33 Karlstad, www.kksf.nu
https://www.facebook.com/karlstadkampsport/
Plusgiro: 497607-2 Org.nr: 873201-6889
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Ekonomi
Under året har föreningen ansökt och fått beviljat ersättning från RF, SISU
samt från kommunen. Klubben har köpt in kampsportsutrustning samt
städutrustning för de medel som klubben fått ersättning för. Klubben har också
ansökt men ej fått beviljat ytterligare medel för att kunna bedriva riktad
utbildning med extern instruktör av RF, SISU.Corona-restriktioner har
medfört minskad träningsaktivitet och på grund av detta fattades beslut att
reducera träningsavgift för medlemmar under året. Klubben gick med
överskott innevarande år och avser att nyttja överskottet till ytterligare riktade
utbildningar och aktiviteter med extern instruktör.

Slutord
Verksamhetsåret har präglats av medlemmars frånvaro på grund av rådande
pandemi. Trots pandemin är andan i klubben är relativt god. Gästspel från
extern instruktör har gett en mycket positiv känsla för klubbens vidare
utveckling och rekrytering. Önskan är att kunna nyttja flera externa
instruktörer för kommande verksamhet. Klubbens medlemmar bidrar till att
klubben kan fortsätta sin verksamhet. Klubben behöver rekrytera flera vuxna
som tar steget till att börja träna. Utmaningen för klubben är antalet
instruktörer och deras arbetsbelastning. Klubben behöver få tillgång ytterligare
instruktörer och hjälpinstruktörer som stöttar i den vardagliga träningen. Flera
föräldrar behöver bidra till föreningens verksamhet. Klubben behöver förbättra
sina administrativa rutiner samt förbättra sin förmåga att via sociala medier
och hemsida informera och sprida information om klubbens verksamhet.
Klubben behöver aktivt medverka på nationell nivå i att bredda sporten genom
att träffa andra klubbar och delta i arrangemang. Detta kan uppnås genom att
strukturera träningsupplägg samt inrikta fortsättningsgruppen mot
tävlingsverksamhet. Det upplevs av medlemmar att man ”tränar fotboll men
man spelar inga matcher.” Oro finns för 2021 och medlemmars deltagande i
klubbens verksamhet på grund av Covid-19 varvid medlemsantalet minskar.
Här med intygas att hela styrelsen har tagit del av denna verksamhetsberättelse
och godkänt den.

Karlstads Kampsportförening
Flöjtgatan 61, 656 33 Karlstad, www.kksf.nu
https://www.facebook.com/karlstadkampsport/
Plusgiro: 497607-2 Org.nr: 873201-6889
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Karlstad den 15 Februari 2020

__________________________
Ordförande: Anders Olsson

__________________________
Vice ordförande: Jokke Ågren

__________________________
Kassör: Mikael Tornberg

__________________________
Sekreterare: Ludvig Jonsson

__________________________
Ledamot: Samuel El Faily

__________________________
Ledamot: Sonny Sörqvist

__________________________
Ledamot: Pierre Frenell

Om föreningen
Den ideella föreningen Karlstad kampsportförening med hemort i Karlstad
kommun bildades den 24 maj 1988.
Föreningen går under förkortningen KKSF.
Föreningen har sin idrottsliga verksamhet i att utöva Jujutsu.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
- Svenska budo och kampsportförbundet (SB&K)
- Svenska Jujutsufederationen (SvJJF)
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Karlstad kampsportförening verksamhetsidé
KKSF vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor
positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill
KKSF utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och
förbättras till form och innehåll. Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder,
kön, sexuell läggning, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får
vara med i föreningens idrottsverksamhet. Medlemmar som deltar får vara
med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.

Karlstads Kampsportförening
Flöjtgatan 61, 656 33 Karlstad, www.kksf.nu
https://www.facebook.com/karlstadkampsport/
Plusgiro: 497607-2 Org.nr: 873201-6889
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BOKSLUT

Karlstad Kampsportförening

Resultat & balansräkning

Verksamhetsåret

2020

Resultaträkning
Beskrivning

Utgifter

Beskrivning

Inkomster

Inköp av material & varor
Utbildning
Handkassa överföring
Inköp av utrustning/kläder
Läger/tävlingskostnader
Medlem/träning kreditfaktura
Omkostnader ext instruktörer
PR, reklam, hemsida

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

37 760,83
5 000,00
3 709,00
3 067,13
1 226,00
11 181,00
950,00
1 675,00

Medlem/träningsavgifter
Överföring mellan konton

kr
kr

37 850,00
-

Verksamhetsbidrag
Läger/tävling

kr
kr

35 205,38
-

Försäljning utrustning/kläder

Ränta kapitalkonto/kreditering
Övriga intäkter

kr
kr
kr

2 230,00
-

kr

64 568,96

Summa

kr

75 285,38

kr

10 716,42

Förbunds/medlemsavgift
Bankavtal/avgifter
Hyra
Summa
Årets underskott/överskott

Balansräkning
Tillgångar
kr
652,00

Skulder
Ingående eget kapital föregående år
169 898,51 kr

kr
kr

4 082,28
175 880,65

Årets underskott/överskott

kr
kr

10 716,42
-

Summa

kr

180 614,93

Summa

kr

180 614,93

Eget kapital

kr 180,614,93

Beskrivning
Handkassa
Kapitalkonto
Plusgiro

Beskrivning

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Karlstad kampsportförening den 22:a februari 2021
Organisationsnummer 873201-6889

Jag Roger Almén, revisor, har granskat årsredovisningen för Karlstad kampsportförening
Styrelsens ansvar:
Det är styrelsen som ansvarar för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisorns ansvar:
Det är revisorns ansvar att uttala sig om årsredovisningen och styrelsens förvaltning av föreningen.
Min revision omfattar granskning av räkenskaperna, de redovisningsprinciper som använts.
Granskningen omfattar även styrelsens förvaltning av föreningen och jag har granskat föreningens
stadgar, verksamhetsplanen för verksamhetsåret, samt protokollen från styrelsens möten.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen,
bokföringen är upprättad i enlighet med god redovisningssed och ger en i alla väsentliga avseenden
en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per 31:a december 2020.

Det är min uppfattning att styrelsen förvaltat föreningens ekonomi och verksamhet inom ramen för
föreningens stadgar och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning

Karlstad 2021-02-15

…………………………………………………………
Roger Almén, revisor

Verksamhetsplan
20210107

Verksamhetsplan för KKSF 2021
Styrelsen
Styrelsen skall verka för att föreningen kan bedriva träning, tävlingsverksamhet och
andra aktiviteter som främjar föreningens utveckling.
Styrelsen skall fastställa tidsplan för styrelsens ordinarie möten under året samt
fastställa vilka grupprepresentanter & rådsrepresentanter som får respektive bör delta
vid styrelsemöten alternativ tidsplanera. Utse ansvariga samt skriva arbetsbeskrivning
för projekt/frågor/områden som årsstämma/styrelse beslutar vara prioriterade
verksamhet. Styrelsen utser representanter som driftsätter och utvecklar klubbens
sociala medier
Budgetförslag kostnader för styrelsen 200kr
Budgetförslag kostnader för bank/administrativa kostnader 1000kr
Budgetförslag kostnader för PR, reklam och hemsida 1500kr
Representation
Utse föreningsrepresentanter till årsstämmor och möten för organisationer som
föreningen är medlem av, samt kostnadsbudget för resor & logi etc. i samband med
dessa. Årets årsstämmor genomförs preliminärt digitalt.
 Svenska Budo & kampsportsförbundet. i Stockholm.
 Svenska Jujutsufederationen. i Stockholm.
 Svenska Budo & kampsportsförbundet/distrikt mellan.
Budgetförslag kostnader för representation 200kr

Aktiviteter
Träning
Klubben skall bedriva träningar enligt fastställt schema. Analysera och utveckla
träningsformerna. Genomföra LOK rapporteringen
Tävlingar och läger
Under året 2021 föreslås att klubben medverkar i
 En prova på tävling motsvarande WESTFIGHT där klubben deltar
 Ett samverkansläger med vän klubbar (t.ex. Kumla, Köping) föreslås för 2021
 Under året föreslås att klubben genomför i egen regi en tävling med stöd av
externa funktionärer motsvarade WESTFIGHT.
Övriga aktivteer
Under året 2021 föreslås att klubben medverkar /arrangerar
 Föreningsaktiviteter för medlemmar och föräldrar gemensamt träffas
 Medverka i SISU aktiviteter exempelvis Idrottens dag
o
o
o
o

Träning
Tävling /läger
Övriga aktiviteter
Transporter aktiviteter och tävling
Budgetförslag kostnader för aktiviteter 9000 kr

1000 kr
1000 kr
5000 kr
2000 kr
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Utbildning
Styrelsen skall analysera och sammanställa aktuell utbildningsstatus och
utbildningsbehovet för instruktörer & ledare så att det motsvarar verksamhetens behov.
Utbildningar genomför i form av aktivitetshelger. Aktiviteter som är berättiga till stöd
skall styrelsen ansöka om
Under året 2021 föreslås att klubben genomför
 Klubben fortsätter utbildning med Jonas Lund eller annan instruktör
 Utveckla koncept och utbildningsprogram för att börja tävla motsv Westfight
 Utbildningar som underlättar administration exempelvis LOK,
Riksidrottsförbundet etc.
o
o
o
o

Utbildning med Jonas Lund
Utbildning att börja tävla
Utbildning administration
Transporter aktiviteter och tävling
Budgetförslag kostnader utbildning 6500 kr

3000 kr
1400 kr
100 kr
2000 kr

Förbund och federationsavgifter
Utgifter för medlemskap och försäkring i riksidrottsförbundet samt Jujutsufederationen
Budgetförslag förbund och federationsavgifter 8000 kr.
Utrustning och materiel
Under året 2021 föreslås att klubben avsätter medel för inköp av utrustning och
förbrukningsmateriel för att kunna genomföra terminernas träningsverksamhet
tävlingsverksamhet samt event. Föreningen skall omsätta utrustning genom försäljning
av utsliten utrustning och lagerförda GI .
Budgetförslag Utrustning och materiel 4000 kr.
Lokalhyra
Under året 2021 föreslås att klubben budgeterar för förhyrning av lokaler för klubbens
verksamhet
Budgetförslag lokalhyra 2000 kr
Ackumulerade kostnader
Under året 2021 föreslås att klubben avsätter ev överskott för kommande utbildningar
samt för slitage av utrustning för återinvestering av utrustning
Budgetförslag ackumulerade kostnader 0 kr

Karlstads Kampsportförening
Flöjtgatan 61, 656 33 Karlstad, www.kksf.nu
https://www.facebook.com/karlstadkampsport/
Plusgiro: 497607-2 Org.nr: 873201-6889
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Karlstads Kampsportförening
Förslag 1

BUDGET 2021

Kr

Kr

Budget 2020

Budget 2021

Frågor /kommentarer

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag
Projektstöd
Försäljning
Läger / tävling
Ränta
Övriga intäkter

50 000,00
15 000,00
0,00
7 000,00
1 500,00
0,00
0,00
73 500,00

15 000,00 Halv avgift för 25 medlemmar, 600kr x 25
7 000,00
0,00
5 000,00 Sälja av GI och annan utrustning
0,00
0,00
1 000,00 Medverkan i SISU/ kommuns verksamheter
28 000,00

KOSTNADER
Personalkostnader
Löner o arvoden

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

-5 000,00
-26 000,00
-11 000,00
-500,00
-6 500,00
-9 000,00
-3 500,00
-4 000,00
-2 000,00
-4 000,00
-4 000,00
-7 000,00
0,00
0,00
-82 500,00

-2 000,00
-1 500,00
-4 000,00
-200,00
-8 000,00
-5 000,00
-1 500,00
-200,00
-1 000,00
-2 000,00
-2 000,00
-5 000,00
0,00
0,00
-32 400,00

Netto

-9 000,00

-4 400,00

INTÄKTER TOTALT
KOSTNADER TOTALT

73 500,00
-82 500,00

28 000,00
-32 400,00

-9 000,00

-4 400,00

Avskrivningar
Övriga verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Utbildning
Resekostnader
Styrelsen
Förbundsavgifter
Läger / tävlingsomkostnader
PR reklam hemsida
Represenation
Bankavtal / avgifter
Materiel och varor
Utrustmning / kläder
Medlemsvård (avslutningsavktiviteter)
Acumulerade kostander
Övriga kostnader
Kostnader egen verksamhet totalt

Netto

3 ggr a 650kr
läggs ihop med läger/tävl verksamhet
Resor för ext instr. inga ersättn för KKSF medl
Schablon kostnad
Beräknad
Exempel: Jonas 6500 / 2 = 3250kr gång
Schablon kostnad

2500kr x 2

Bokföringslagen minimikrav är att personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader anges separat.
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Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

2021-02-01

KK

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Förord
Valberedningens ledamöter valdes under årsmötet 2020. Valberedningen
består av Pierre Frenell och Per Österberg. Pierre är ordförande tillika
sammankallande.
Valberedningens uppgift är att nominera styrelsemedlemmar enligt KKSF
stadgar. Stadgarna gällande av årsmöte den 26/8 2011 enligt nedan.
§8
1. Att minst 1 ordförande, 1 sekreterare samt 1 kassör ska väljas enligt
punkt 2 till 4 nedan om det inte finns tillräckligt med nominerade att
välja till en komplett styrelse enligt nedanstående punkter 5 till 7.
2. Att ordförande väljs av årsmötet för 2 år varje ojämnt år.
3. Att sekreterare väljs av årsmötet för 2 år varje jämnt år.
4. Att kassör väljs av årsmötet för 1 år varje år
5. Att upp till 4 övriga styrelseledamöter och tre suppleanter för en tid
av 1 år.
6. Att upp till 2 suppleanter väljs av årsmötet för en tid av 1 år.
7. Att upp till 3 valberedare varav 1 ordförande väljs av årsmötet för en
tid av 1 år.

Verksamhet
Valberedningen har träffats ett flertal gånger samt har haft flera
telefonmöten för att finna lämpliga kandidater till styrelsearbetet i KKSF.
Årets valberedningsarbete har varit begränsat då de flertalet av de sittande
styrelsemedlemmar har valt att återkandidera.
Ett fåtal ledamöter har valt att avsäga sig sitt uppdrag. Valberedning har valt
att inte nominera ledamöter till de poster som blivit vakanta, då vi ser en
begränsad arbetsbelastning för styrelsen under 2021 på grund av Covid-19.
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Valberedningens förlag till styrelse.
Alla har blivit tillfrågade och villiga att ingå i KKSF styrelse.
Ordförande: Anders Olsson (Nyval 2 år)
Sekreterare: Ludvig Jonsson (Sittande tills 2022)
Kassör: Micke Tornberg (Nyval 1 år)
Styrelseledamot: Pierre Frenell (Nyval 1 år)
Styrelseledamot: Sonny Sörqvist (Nyval 1 år)
Suppleant 1: Per Österberg (Nyval 1år)

Revisor: Roger Almén

Övriga poster
Valberedning: Pierre Frenell (sammankallande), Per Österberg (Nyval 1 år)
SDF-ombud: Utses av styrelse
Huvudtränare: Utses av styrelsen
Föräldrarepresentanter: P-O Bråth och Sofia Hellstöm

