Proposition 2020:1 Bolagsbildning för genomförande av EM 2021
Kommentar: Förbundsstyrelsens har beslutat efter samråd med revisionsfirman Grant
Thornton att bilda ett AB för genomförandet av EM 2021 i syfte att avlasta förbundet från
ekonomisk risk och för att skapa bättre förutsättningar för evenemanget i samband med
upphandlingar och beskattning.
Bolagets ändamål är att bedriva internationell tävlingsverksamhet, aktuellt för detta just nu är
EM 2021 i Göteborg, men kan komma att handla om flera tävlingar framöver. Driften av
bolaget kommer att administreras genom förbundet utan extra personalkostnader eller extra
behov av resurser, förutom för bokföring som kommer att skötas av RF ekonomi.
Bolaget skall ägas till 100% av förbundet med delar av förbundsstyrelsen som styrelse. Det
föreslås att ordförande, kassör och en extern tävlingsarrangör skall utgöra styrelse, utöver
det skall en extern VD tillsättas (förbundets GS). Revisor i bolaget föreslås vara samma
revisor som reviderar förbundet. Förbundsstyrelsen och förbundets GS har det huvudsakliga
ansvaret för bolaget och dess drift.
Bolagets intäkter består under 2020/2021 av bidrag från Göteborg stad, Svenska
karateförbundet, Sponsorer och biljettintäkter. Kostnadssidan består i huvudsak av
Arenahyra, domare och kost för dem, EKF-stabens resa/boende och mat, hallbygge,
marknadsföring, funktionärer och kost för dem, medaljer, teknik, försäkringar och öppningsceremoni.
Bolagets namn är skyddat och skall vara ”Karate for life AB”
Styrelsen föreslår stämman att godkänna bildandet av ett AB enligt ovan med nedan
preliminära budget där en stor del av kostnaden redan är tagen 2019/2020.

Budgetsammanställning för EM arrangemang 2021, vecka 19 (9-17 maj)
Arenahyra
Marknadsplan
Kostnadsspecifikatio
n:

2 000 000
400 000
Funktionärer:
Hotellkostnad:
Lunch och fika
Flyg och transfer
Transporter och försäkringar:
Dekor och hallbygge:
Medaljer och kläder:
Teknik:
Öppnings cermoni:

Oförutsedda utgifter:
SUMMA
KOSTNADER:

Förbundsstyrelsen 2020-02-25

133 000
850 000
450 000
90 000
62 000
125 000
235 450
346 000
340 000
500 000
5 531 450

