ÅRSREDOVISNING 2017
VÄSTRA KARATEFÖRBUNDET
802452–2909

Räkenskapsåret 2017

Styrelsen för VÄSTRA KARATEFÖRBUNDET får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2017.

Verksamhetsberättelse för Västra karateförbundet
Styrelsens sammansättning
Siamak Rezaie-H, Ordförande
Per-Olof Sturesson
Ashif Chowdary
Dumas Lopez
Christofer Carlsson
Urban Wilderäng
Niklas Ballay
Suppleant Babak Nejabat

mandat 2016–2018
mandat 2017-2018
mandat 2017-2018
mandat 2017-2018
mandat 2016-2017
mandat 2016–2017
mandat 2017
mandat 2017

Valberedningen bestod av Thomas Leinfors (sammankallande), Mahrokh Mahdaviani
och Magnus Damgren.

Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Styrelsen för Västra karateförbundet utökades till sju ledamöter och en suppleant med
mångfald som ledstjärna. Utökningen skedde i samband med årsmötet den 18 februari
2017.
Verksamhetsplan & budget
Verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2017 godkändes vid årsmötet den 18
februari 2017, bifogas.
Klubbkonferens
Klubbkonferens hölls den 26–27 augusti på Arken hotell & SPA. Distriktet stod, i
samarbete med SISU och SKF:s idrottslyft, för samtliga deltagarkostnader. Ett 20 tal
deltagare från flera klubbar var närvarande.
På lördag började vi med lunch. Därefter informerade Denny Olofsson klubbarna om
SISU. En del intressanta diskussionspunkter togs upp i workshops.
Efter SISU var det dags för SPA och en trevlig avkopplande middag på Arken.
På söndag började vi med frukost. Därefter var det dags för Hardy Holm som höll ett
intressant föredrag om Bushido.
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Efter ett välbehövlig fika hade distriktsförbundet tid att ha dialog med klubbar. Många
intressanta synpunkter och förslag lades fram av deltagarna.
Domarverksamhet
•

•
•

•

Tio ungdomar deltog i domarkursen som anordnades av SKF i december 2016. Åtta
av deltagarna kunde under maj 2017 verifiera sina domarlicenser i samband med
Bushido Open och Gothenburg Karate Open och tog därmed C-licens i kata & kumite.
Ett regelseminarium anordnades den 2 april i samband med distriktsläger.
Distriktets domare deltog under året på följande internationella tävlingar: NM i
Estland, Junior & Cadet VM Tenerife Spanien, Junior & Cadet EM Bulgarien, Premier
League I Tyskland, Dubai och Paris, Estonia Open, Ishöj Karate Cup och Finnish Open
i Helsingfors.
Sju domare från distriktet dömde på SM den 18-19 mars i Kristianstad.

Träningsläger
•
•

Den legendariska Roy Andersson höll ett öppet kata seminarium den 19-20 augusti i
Halmstad.
Ett öppet sommarläger i kumite hölls av Sadik Sadik i Halmstad.

Distriktsläger
Distriktstränare i kumite är Arvin Rezaie och i kata Göran Nilsson.
Fyra distriktsläger hölls i enlighet med landslagets planering plus ett extra läger i juni.
Svenska landslaget
Tre av distriktets karate-ka var med i det svenska landslaget i kumite, både i senior och
juniorlaget, under 2017. De deltog i landslagets planerade elitläger som hölls vid flera
tillfällen.
Tävlingar
•
•
•
•
•

I Kyokushin hade Västra ett EM-guld och ett EM brons i kumite samt ett EM-silver i
Kata.
NM guld: Distriktet fick en ny nordisk mästare i samband med NM den 8 april i
Estland. Victor Norberg tog guld i kumite för herrar juniorer.
Gothenburg Karate Open arrangerades den 13 maj av Göteborg Karate Akademi.
Tävlingen hade över 620 starter med deltagare från 10 länder och 74 klubbar.
Finnish Open: Vid årets Finnish Open den 16 september i Helsingfors tog Victor
Norberg brons i kumite.
SM: Distriktets tävlande placerade sig bra vid årets SM den 18-19 mars i
Kristianstad. Distriktet fick flertalet nya SM mästare.
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•
•
•

Estonia Open: Deltagare från Västra tog hem två guld och tre brons vid årets Estonia
Open den 14 januari i Tallinn.
Ishöj Karate Cup: Tävlande från Västra distriktet tog en silver och fem brons på
tävlingen som hölls den 24-26 februari i Danmark.
Västra distriktet hade en tävlande i Junior EM den 16-19 februari i Bulgarien samt
två deltagare i Dubai Premier League.

Kyokushin SM
Årets SM i Kyokushin hölls den 25 november i Kungälv.
Övrigt
Stora Höga Kyokushin tilldelades utmärkelsen årets idrottsförening vid SKFs årsmöte.
Sammanträde
Styrelsen hade under 2017 fem sammanträden och ett möte vid klubbkonferens.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad överskott

225 991

Årets överskott

87 351
= 313 343

disponeras så att i ny räkning överföres 313 343.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få.
Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om
företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen.
Avdrag görs för lämnade rabatter.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde.

Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Förbundet har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Göteborg den 10 februari 2018
Siamak Rezaie, ordförande

Per-Olof Sturesson, kassör

Urban Wilderäng

Dumas Lopez

Ashif Chowdary

Christofer Carlsson

Niklas Ballay

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-01-28.
Linnea Frid
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i VÄSTRA KARATEFÖRBUNDET
Org.nr 802452–2909
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för VÄSTRA KARATEFÖRBUNDET för
räkenskapsåret 2017.
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i VÄSTRA
KARATEFÖRBUND för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av Förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker
•
•
•

att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen
att behandla redovisat resultat enligt förslag i förvaltningsberättelsen
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Göteborg den 2018-01-28
Linnea Frid
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Verksamhetsplan 2017
Verksamhet riktad mot föreningar & medlemmar
•

Anordna regelseminarier samt vid behov domarseminarier för att fortbilda domare,
coacher och klubbledare och behålla den befintliga domarkompetensen

•

Vid behov anordna skräddarsydda instruktörskurs med kampsports inriktning för
att säkerställa att fler instruktörer är certifierade

•

Verka för att öka samhörigheten bland distriktets klubbar & föreningar

•

Ha en kontinuerlig dialog med distriktets föreningar samt verka för att skapa större
samverkan förbundet-föreningar

•

Anordna distriktskonferens

•

Arbeta närmare med kommittén ”karate för alla” och sprida budskapet till klubbar

•

Utveckling av förbundets webbplats, sociala medier och övriga kanaler

•

Verka för arrangemang av öppna träningsläger i kata & kumite

•

Föreläsningar och seminarier kring historia, Kobudo och traditionell karate

Verksamhet riktad mot tävling
•

Främja tävlingsverksamheten i distriktet genom konkreta satsningar

•

Arrangera distriktsmästerskap och verka för att locka fler vuxna till
tävlingsverksamhet

•

Verka för arrangemang för barntävlingar och locka fler barn till tävlingsverksamhet

•

Arrangera distriktsläger enligt landslagets planeringskalender, med syfte att sprida
tävlingskunskapen och engagera fler klubbar i tävlingsverksamheten

•

Arbeta för att delta med fler tävlande vid distrikts-SM 2017

Verksamhet riktad mot internationell samverkan
•

Öka distriktets närvaro på internationella tävlingar både för tävlande och domare

•

Verka för att ha fler domare med internationell licens

•

Verka för att främja internationella tävlingar
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Budget för verksamhetsår 2017

1.
2.
3.
4.

Domarverksamhet, 10000 kr
Distriktsträning, 10000 kr
DM och Västra Cup, 10000 kr
Traditionell karate, 5000 kr
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