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Ord från ordförande
Så har ännu ett udda år passerat. Tack till alla er som härdat ut med oss genom
denna historiska period! Och välkomna alla nya, det är roligt att så många nya hittar
till oss nu när vi åter flyttat in i dojon med vår träning! Ända sedan vi flyttade in
träningen i september så har det varit gott om tränande på mattan, det är ett nöje att
få vara del av en så livskraftig klubb.
Vi är glada att vi genom vår utomhusdojo lyckats ha träning i gång hela året.
Utomhusträningen fungerade så bra så att jag faktiskt hoppas att vi kan få mer av
den till i sommaren även om vi får vara inne.
Efter att under två år levt i ständig ovisshet och ändringsberedskap så blickar vi nu
fram mot ett 2023 där vi hoppas kunna göra planer och hålla dem. Vi planerar för
läger och hoppas på att i år kunna genomföra en del av de planer som legat i
pipelinen sedan 2020.
Ser fram mot att fortsätta aikidoresan med er alla!
/Whokko Schirén

Preliminär föredragningslista
Datum: 2022-03-06 Tid: 10.00 Plats: Dojo/Zoom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlems- och terminsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Behandling av styrelsens förslag och motioner.
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.
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 2021
Föreningens styrelse:
Det gångna året har styrelsen bestått av följande medlemmar:
Whokko Schirén, ordförande
Fredrik Schirén, kassör
Malin Svensson, sekreterare
Petrus Ingelsten, ledamot
Nina Englund, ledamot
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte samt ytterligare sex styrelsemöten.
Instruktörsgrupp
Instruktörsgruppen har under året bestått av instruerande medlemmar. Instruktörsmöten har skett inför
respektive terminsstart höst och vår.
Material och dojo-ansvarig
Petrus Ingelsten har under året ansvarat för träningslokal och material. Under detta pandemiår har
detta, utöver sedvanligt underhåll, inneburit ansvar för hygienrutiner och material.
Revisor
Revisor för året har varit Sorin Nilsson
Valberedning
Valberedningen har under året bestått av Ellen Hedenborg och Marino Valle.
Om verksamhetsåret
Verksamhetsåret som passerat har i hög grad påverkats av Corona-pandemin, vilket har lett till
löpande anpassningar till rådande förutsättningar för träning, läger och projekt. Trots pandemin
har ett flertal verksamhetsutvecklande projekt och initiativ genomförts, vid sidan av löpande
aikidoträning.
Vi har tränat tillsammans på de vis som varit möjligt givet rådande Covid-19-restriktionerna. Vi har
i perioder tränat utomhus, då företrädelsevis vapenträning.
Under hösten har vi kunnat träna tillsammans inomhus i dojon igen, vilket har varit mycket
uppskattat bland både gamla och nya aikidoutövare. Vi har infört förstärkta hygienrutiner för att
våra medlemmar ska kunna känna sig trygga i dojon.
En kraftig smittspridning i januari månad 2022 ledde till att vårterminsuppstarten fick skjutas upp 2
veckor.
Under hösten har klubben startat upp en filial i Jät. Där har Andreas bedrivit familjeträning på
onsdagar.

Under 2021 hade klubben en feriearbetare med uppgift att planera och genomföra ett
sommarläger för barn samt representera Sedokan på Arenastadsläger.
Sommarlägret var en del i Växjö kommuns projekt Aktivt lov och var mycket uppskattat av
deltagarna.
Likt tidigare år var klubben representerad på Arenastadsläger, ett tillfälle för oss att marknadsföra
vår verksamhet och för barn att testa på aikido och andra aktiviteter.
Under senare delen av 2021 erhöll klubben medel för projektet Sakido. Sakido är ett
återstartsprojekt med fokus på klubbens ungdomar. Fredrik är projektledare för initiativet.

Verksamhetsplan för 2021

Utfall

Rekrytera nya medlemmar

Arenastadsläger, Feriearbete

Mer utåtriktad verksamhet, synas i Växjö med
omnejd

Utomhusträning
Arenastaden Sommar
Välkomstmässan på Lnu

Mer klubbfokuserad verksamhet, medlemsvård

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
Sedokan Summer Camp

Öka intäkterna för klubben

Vi har bättre likviditet nu än på länge

Sedokan har under 2021 ansökt medel och blivit beviljat följande
Arenastadsläger
En aktivitet på på Arenastaden, hölls av Albin, Axel och Fredrik.
Ekenhjärtat

För utomhus material bland annat, 15.000

Kompensationsstöd IF; Corona
Där vi fick 23.000
Återstartsstöd

Sakido! 36.000 (För läger med Josefin och Antonella, ungdomsråd, Unga ledare
och Happy Aikido Summer Camp)

Övrigt att notera:
Svenska Aikidoförbundet
Fredrik har varit ledamot i Svenska Aikidoförbundet, med huvudområde Barn- och
ungdomar.

Ekonomisk berättelse
Ekonomi och medlemmar
Vi har under året haft två projekt som bidragit till klubbens omsättning. Corona har påverkat
klubben på många sätt, men 2021 har varit ett ekonomiskt starkare år än 2020. Vi hade över 70
medlemmar 2021.
PR för Sedokan
Vi har inte gjort någon 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 lite 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.
• 7 år+
Vi har haft träning för från åldern 7 år och uppåt.
Tisdagar (18.00-19.00) och torsdagar (18.30-19.30).
Instruktörer har varit Andreas Ebbelind, Malin Svensson, Whokko Schirén, Fredrik Schirén, Petrus
Ingelsten, Albin Englund och Vincent Eriksson Östh.
• 13 år+
Vi har haft träning för åldern 13 år och uppåt.
På tisdagar (19.00-20.00) och torsdagar 19.30-20.30)
Instruktörer här har varit varierande, men framförallt Andreas Ebbelind, Whokko Schirén, Fredrik
Schirén och Petrus Ingelsten.
• Utomhusträning
Vi tränade utomhus från januari fram till och med slutet av augusti. Därefter tog träning i dojon
återigen fart. Vi bedrev så väl familjeträning som vapenträning.

Verksamhetsplan och budget för 2022
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 2022:

Utöver denna budget ligger projektet Sakido! 36000 som beviljades och utbetalades under
2021, kostnaderna (läger, utbildning, material, ungdomsråd, med mera) hamnar på 2022.

Valberedningens förslag till styrelse för 2022
Ordförande: Whokko Schirén
Kassör:
Fredrik Schirén
Ledamöter:
Malin Svensson
Petrus Ingelsten
Nina Englund
Revisor:
Sorin Nilsson
Valberedning: Ellen Hedenborg

Växjö, 2022-03-06,

____________________________
Whokko Schirén, ordförande

____________________________
Fredrik Schirén, kassör

____________________________

____________________________

Malin Svensson, sekreterare

Nina Englund, ledamot

____________________________
Petrus Ingelsten, ledamot

