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Ord från ordförande 

Tack för ett år olikt alla andra. Det började med att vi i mitten av mars fick stänga ner all 
verksamhet på grund av pandemin, men redan efter ett par veckor hade vi återupptagit 
verksamheten, nu ute på Evedal. Det var många verksamheter som letade sig ut och efter ett tag 
ville vi hitta en plats som kunde kännas mer som vår, valet föll på en fotbollsplan på Hovshaga 
som brukar stå tom för det mesta. Här hade vi vapenträning hela våren och sommaren, två dagar 
i veckan. I september flyttade vi in igen och startade upp Coronaanpassad träning för alla åldrar, 
det höll till i november när Folkhälsomyndigheten åter skärpte kraven. Sedan vårens skolstart så 
gör vi en kombination, på tisdagar har vi inomhusträning för ungdomar och zoomträning för alla 
andra, och på torsdagar kör vi två utomhuspass: ett familjeträningspass och ett vapenpass. 

Planen för 2020 var växa och bli fler genom marknadsföring och prova-på-dagar, och att växa i 
vårt aikidoutövande genom läger och utbildningar för alla åldrar. Men vi har inte vuxit, inte till 
antalet i alla fall. Jag kan uppleva att jag vuxit i min aikido genom alla de timmar av 
utomhusträning som vi gjort, det är något annat att hugga vapen under öppen himmel än med risk 
att slå jon i taket. Att växa i antal blir en utmaning för 2021. 
Jag är tacksam till alla er som härdar ut och stannar kvar som medlemmar i klubben även när vi 
inte kan erbjuda det som en kanske förväntar sig som medlem. Jag längtar till när vi åter kan träna 
tillsammans under mindre distanserade förhållande. Måtte den tiden vara snart. 

Hoppfulla hälsningar, 
Whokko 



Preliminär föredragningslista 

Datum: 2021-02-28 Tid: 10.00  Plats: Zoom 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste  
 verksamhets-/räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ 
 räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlems- och terminsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande  
 verksamhets-/räkenskapsår. 
11.  Behandling av styrelsens förslag och motioner. 
12. Val av 
 a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 
 b)  val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; 
 c)  val av revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
 d)  val av en till tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, om mer än en  
 persons väljs till valberedning ska en av ledamöterna utses till ordförande; samt 
 e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större   
 ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får  
 inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 

   



Verksamhetsberättelse 2020 

Föreningens styrelse 
Under det gångna året har styrelsen haft följande medlemmar: 

Whokko Schirén, ordförande 
Fredrik Schirén, kassör 
Malin Svensson, sekreterare 
Nina Englund, ledamot 
Petrus Ingelsten, ledamot 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande samt 6 st styrelsemöten. 
Styrelsen har även haft kontakt via mail. 

Lägergrupp 
Under 2020 har vi inte haft någon speciell lägergrupp. Lägerdagen i oktober med Jan Bratt 
arrangerades av Fredrik Schirén. 

Instruktörsgruppen 
Instruktörsgruppen har under året bestått av instruerande instruktörer. Instruktörsgruppen har träffats 
2 gånger.  

Material och dojo-ansvarig 
Material och dojo-ansvarig har Petrus Ingelsten varit. Petrus har på ett mycket imponerande sätt 
skött om vår fina dojo och gjort löpande underhåll.  

Revisor     
Som revisor för 2020 har Sorin Nilsson fungerat.  

Valberedning 
Valberedningen under det gångna året har bestått av Ellen Hedenborg och Mario Flores. 

Om verksamhetsåret 
När verksamhetsåret påbörjades fick den tillträdande styrelsen en verksamhetsplan för kommande 
året. Innehållet i den verksamhetsplan som antogs bestod av följande två huvudområden: öka 
graden av utåtriktad verksamhet samt stärka klubbkänslan. I tabellen nedan avrapporteras de 
aktiviteter som planerades och genomfördes samt deras utfall. Tabellen innehåller också de 
aktiviteter som inte genomförts. Under verksamhetsåret drabbades världen av en pandemi, som på 
många sätt förändrade det mesta och inte mycket blev som vi hade planerat.   



Sedokan har under 2020 ansökt medel och blivit beviljat följande 

Aktiv aikidosommar 
 Ett Sparbanken Ekenhjärtat projekt, som istället för att genomföras utomhus på olika  
 orter i Växjö kommun kom att genomföras i januari 2021. 
Arenastadsläger  
 En aktivitet på på Arenastaden, hölls av Albin, Axel och Fredrik. 

Kompensationsstöd IF; Corona 
 RF har delat ut medel till idrottsföreningar i landet, för att kompensera ekonomiska  
 förluster under 2020. Under 2021 kommer Sedokan att ansöka igen för kvartal 3  
 och 4. 

Övrigt att notera: 

Svenska Aikidoförbundet 
 Fredrik har varit ledamot i Svenska aikidoförbundet, med huvudområde Barn- och  
 ungdomar.  

Verksamhetsplan för 2020 Utfall

Rekrytera nya medlemmar Arenastadsläger

Mer utåtriktad verksamhet, synas i Växjö med 
omnejd

Arenastaden Sommar 
Välkomstmässan på Lnu (23 januari 2020)

Mer klubbfokuserad verksamhet, medlemsvård
Lägerdag med Jan Bratt

Erbjuda medlemmar tillgång till dojo, matta, 
vapen för att träna hemma

Satsa på att utveckla ungdomsverksamheten, 
genom läger och utbildningar 

Aktiv aikidosommar 
Happy Aikido Summer Camp - mini 
Happy Aikido Film Camp



Ekonomisk berättelse 

Ekonomi och medlemmar 
Vi har under året haft två projekt som bidragit till klubbens omsättning. Corona har påverkat 
klubben ekonomiskt kraftigt, vi har tappat cirka 30 medlemmar vilket har sänkt våra intäkter rejält. 
2021 måste vi höja antalet medlemmar igen, och eller hitta fler inkomstmöjligheter för klubben. 

PR för Sedokan  
Vi har inte gjort någon rejäl marknadsföring för klubben under året, då det har känts som att vi i 
och med det skulle bryta de rekommendationer och restriktioner som regeringen, 
Folkhälsomyndigheten, kommunen och RF har på vår verksamhet på grund av Coronapandemin. 

Utbildningar  
Vi har under året haft en fortlöpande diskussion om Coronaanpassningar för vår verksamhet, har 
rapporterats till RF SISU Småland som en lärgrupp.  

Om träningsverksamheten 

Under året hållits många olika typer av träningar beroende på de rådande rekommendationerna 
och restriktionerna:  

• Familjeträning 
Familjeträningen har vi haft när vi har kunnat, familjerna har tränat i separata “familjeenheter”, 
god tillgång till handsprit, inga ombyten i lokalen etc. Under hösten så har dock familjeträningen 
varit helt inställd.  

• Awase 
Vi har haft träning från åldern 11 år och uppåt två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar 
klockan 18.30-19.30. Instruktörer har varit Andreas Ebbelind, Malin Svensson, Whokko Schirén, 
Fredrik Schirén, Petrus Ingelsten, Albin Englund och Vincent Eriksson Östh. Detta hade vi enbart på 
vårterminen. 

• Allmänträning 
På tisdagar och torsdagar mellan klockan 19.30-20.30 har vi haft allmänträning. Instruktörer här 
har varit varierande, men framförallt Andreas Ebbelind, Whokko Schirén, Fredrik Schirén och 
Petrus Ingelsten.  

• Bukiwaza 
Det har hållits två morgonpass i veckan, måndagar och fredagar (08:15-09:00) under våren.  
Instruktör under året har varit Fredrik Schirén. Under hösten 2020 var samtliga morgonpass 
inställda. 

• Utomhusträning 
Under mars månad startade vi med utomhusträning. Detta har skett på två platser, Evedal och på 
Hovshaga. Under sommaren och hösten enbart på Hovshaga. Grusplanen numera känd som 
Sedokans utomhusdojo. 



Verksamhetsplan och budget för 2021 

Den avgående styrelsen föreslår att följande verksamhetsplan med tillhörande budget skall vara 
riktlinjen för den fortsatta verksamheten inom Sedokan Aikido.   

• Rekrytera nya medlemmar 
• Mer utåtriktad verksamhet, klubben behöver synas i Växjö med omnejd  
• Mer klubbfokuserd verksamhet, vi behöver mer medlemsvård 
• Satsa på att utveckla ungdomsverksamheten, genom läger och utbildningar 
• Öka intäkterna för klubben 

Budgeten för 2021: 



Valberedningens förslag till styrelse för 2021 

Ordförande:   Whokko Schirén 
Kassör:     Fredrik Schirén  
Ledamöter:     Malin Svensson 

   Petrus Ingelsten 
   Nina Englund  

Revisor:          Sorin Nilsson 
Valberedning:  Marino Valle 



Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Sedokan Aikido Dojo Växjö 829502-4817  

 Rapport om årsredovisningen  

Vi har granskat årsredovisningen för Sedokan Aikido Dojo Växjö   

Styrelsens ansvar för årsredovisningen  
Det är styrelsen som har ansvaret 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, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar  
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter.   

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 

årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 

årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 

rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 

årsredovisningen.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.   

Uttalanden  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 

resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.   

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Sedokan Aikido Dojo för 

räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.  



Styrelsens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar  
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.   

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon 

åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.   

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.  

Uttalanden  

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.  

Vi tillstyrker   

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

  

 
Växjö 2021-02-28 

  

Sorin Nilsson   



Växjö, 2021-02-28,  

____________________________  ____________________________   
Whokko Schirén, ordförande  Fredrik Schirén, kassör 

____________________________  ____________________________ 

Malin Svensson, sekreterare  Nina Englund, ledamot 

____________________________   

Petrus Ingelsten, ledamot    

 


	Ord från ordförande
	Preliminär föredragningslista
	Verksamhetsberättelse 2020
	Ekonomisk berättelse
	Om träningsverksamheten
	Verksamhetsplan och budget för 2021
	Valberedningens förslag till styrelse för 2021
	Revisionsberättelse

