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Ingående kassa 2019
Ingående kassa per den 1:a januari 2019 låg på 160 177kr. Då hade 62 st medlems
klubbar betalat in 31 000kr i medlemsavgifter för 2019 som skall inräknas in i år 2019.
Kvar blir då 129 177kr. (41st hade inte betalat in, vilket blir 20 500kr. Ytterligare 21
medlems klubbar betalade in 11 000kr i medlemsavgifter in i det första kvartalet av 2019.
Av totalt 103 medlems klubbar så är det 19 st som ej har betalat in medlemsskapet för
2019.)
Avräknas skall även:
Distriktets kvarstående budget från 2018 för kumite ligger på 47 600 kr och 27 838 kr för
kata samt för Projekt ansökan på 20 000kr. Detta tillsammans uppgår till 95 438 kr som
skall avräknas det belopp som ingående kassa per den 1:a januari. Så den faktiska
ingående kassan uppgår till 33 739 kr.
Medlemsavgifter samt övriga bidrag 2019
Distriktets medlemsavgifter på 42 000kr, bidrag från Stockholmsidrotten på 161 411 kr.
Bidrag från Svenska karateförbundet om 40 000 kr (om man som SDF uppfyller vissa
kriterier erhålls dessa medel). Ytterligare 8 000 kr sponsrade Svenska karateförbundet
katan (öronmärkta kata då tävling i Budapest som landslaget skulle stå för därav medel
från SF). Svenska karateförbundet har sponsrat ytterligare med 160 000 kr gällande inköp
av ny släpkärra samt mattor. (inköp av väskor till mattorna kvarstår) Uthyrning av släp har
inbringat 7 000 kr. (varav 5 000kr ej reglerat än) Blir 284 150 kr att lägga till i kassan.

Projekt ansökan
Distriktet sponsrade med 4 450 kr till Gojukai Seinan after att dom fått sin Projekt ansökan
beviljad 2018. Projektet hette ”Stockholmsläger 50+”.. Dem som hållit i detta är Emma
Helgesson och Conny Ferm Helgesson.
Utgifter
Inhandling av 2st monitorer för ett belopp av 12 000 kr i januari då två stycken gick sönder
under transport från och till tävling. Men så ytterligare ett inköp av 4st monitorer i oktober
då alla fyra försvann vid stöld av släpkärran i augusti. Dessa kostade 22 000 kr.
Distriktskonferensen som hölls i Göteborg kostade 6 160 kr. T-shirts 3 670kr till utövare.
Bokföringskostnader, Interference AB, om 5 000kr. DM sponsrades med 30 000 kr.
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Avvikelser
Distrikts träning inom Kata använde sig av kr 91 000 kr. (resterande 31 838 kr flyttas till år
2020).
Distrikts träningen inom Kumite har använt 124 500kr av beräknad budget. (resterande 18
100 kr flyttas till år 2020).
Kvar finns 17 320kr av årets budget.
Orsaken är två
1) dels så blev det oförutsedda kostnader då släpet blev stulet. Trots fantastisk hjälp från
Svenska karateförbundet med spons.
2) Intäktsbortfall genom ej betalande av medlemsavgift inför 2019.
Vi blickar framåt mot 2020
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