STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021

7 jan 2022

Medlemsantal
Ingående medlemsklubbar 2021 var 97st och med 3st nya och 3st avslutade medlemmar
uppgick antal medlemsklubbar till 97st vid årets slut. Av dessa (97) betalade 72st
medlemsavgiften om 500kr, dvs, 36 000kr innan 31 dec och ytterligare 7500kr, 15st
betalade under 2021. 13st betalade ej, ett bortfall på 6 500kr
Bankkonto
Per den 1:a januari 2021 var ingående saldo på 155 842kr. Avräknat är då dem
medlemmar som betalade in medlemsavgiften i tid, dvs 72st per den 31 dec 2021
Kata
Budgeten inför 2021 var på 131 400kr varav 89 136kr kvarstod från år 2020
Arvode om planering, undervisning och redovisning om 12 000kr samt utlägg i samband
med om 2 233kr. Kvar av budget är 117 167kr som är överskjutande på 2022
Kumit
Budgeten inför 2021 var på 185 000 varav 107 100kr kvarstod från år 2020. Det hölls totalt
3st träningstillfällen för barna 9-12år samt 5st för 13år och upp. Arvode, samt för detta
uppgick till 20 000kr. En lokalhyra om 2 000kr via Torvallahallen. Sponsring till individer om
Heian Cup, 2 000kr. Det skickades en trupp om 8 personer till Polish Open om
38 100kr
Då året varit påverkat av Covid-19 så kvarstår en budget med 124 900kr som är
överskjutande till 2022

Bidrag 2020
Vi erhöll av RF-SISU, SDF bidrag om 300 000kr.
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Projekt ansökan
Då även detta år har varit förföljt av Corona så har inga Projekt ansökningar ansökts eller
genomförts. Kvar nns alltså 67 000kr som är vikta för just detta ändamål.

STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND

Inköp väskor till matto
Inköp av väskor gjordes i fjol men fakturerades detta i år om 29 727kr
Distriktsmästerskapen
Vi genomförde DM i december i år, det uppgick en post om 30 000kr.
Domarutbildnin
Inga domarutbildningar genomfördes detta år
Övriga kostnader
Distriktskonferens blev av men detta år så bekostade Svenska karateförbundet detta
Det inhandlades Rollups för 7 112kr samt tygvepor för 3 143kr
Material vag
Vi betalar 3000kr i sakförsäkring samt tilläggsförsäkring på 1500 för vårt släp
innehållandes alla 300kvm matta, monitorer 4st samt domar aggor och tillhörande stolar
Bokförings kostnade
Detta är en kostnad om 5 000kr per år. Vi skulle hitta alternativ, Föreningskraft hette det
företaget. 4 500kr skulle första faktura kosta och därefter 1 200kr i abonnemang per
månad. Allt ex moms. Vi pratar 17 700kr plus moms. Det var inget alternativ för oss. Så vi
blir kvar med vår bokhållnings rma, Interference AB
Sammanfattningsvis slutade kassan på ca 134 457 kr vid årets slut. Vi vill inom
Stockholms Karateförbunds styrelse att de likvida medlen som förbundet förvaltar över
skall ha så stor nytta som möjligt för distriktets medlemsföreningar som det bara är möjligt.
Detta år har som föregående år begränsat våra möjligheter.
Ljuset börjar skymtas då en del länder börjar att sluta klassa Covid-19 som ett
samhällsfarligt virus. Vi får fortsätta hoppas att detta är till vägs ände, så att vi kan börja
leva upp som det handlingskraftiga förbund vi är
Vi blickar framåt mot 2021 som förhoppningsvis är bättre än 202
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Styrelsen
Stockholms karateförbund

