Verksamhetsberättelse för
KFUM Linköping Taekwondo
Perioden 1/5 2020 – 30/4 2021

Allmänt om årets verksamhet
Denna period har mycket varit annorlunda mot tidigare år. Vi började året med att få stänga ner vår
verksamhet på grund av Covid-19. Borensberg flyttade från sina lokaler i Näs och började sökandet
efter nya lokaler. Linköping fortsatte sedan sin träning i Linköping Sporthall (vi delar lokal med
boxningen sedan augusti 2016) i den mån vi fick enligt gällande restriktioner. Borensberg har haft
träning i Dansäter och i Fornåsa. Mestadels har vi fortsatt träningen för ungdomar, då vuxna inte har
fått träna enligt restriktionerna. Vi har haft 10 stycken tränare under perioden, de flesta var tränare
innan denna period och är fortfarande aktiva när detta skrivs.
Föreningen har alltid uppmuntrat och schemalagt så att familjemedlemmar kan träna tillsammans
och detta har uppskattats av många. Både av sociala och praktiska skäl. Träningen genomförs både
köns- och åldersneutralt samt att instruktörerna även tar stor hänsyn till bältesgrad och utövarnas
olika kunskapsgrad. Detta arbetar vi fortfarande utifrån.
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Vi har under året erbjudit reducerad avgift och även fri träning då vi inte kunnat erbjuda så många
träningstillfällen för våra medlemmar. Styrelsen har även beslutat att rensa medlemslistorna och
börja från noll då det har varit svårt att veta hur många som finns i föreningen. I KFUM Linköping
Taekwondo erbjuds medlemmarna att träna Taekwondo, Hapkido (närkamp), Haidong Gumdo
(svärdsteknik) och Hosinsul (självförsvar).
Föreningens informationskanal är hemsidan: http://www.linkopingtaekwondo.se/
Vi finns även på facebook på sidorna; Linköping Taekwondo Klubb och Borensberg-Fornåsa
Taekwondo.

Avgifter för medlemskap
Träningsavgifterna har under året varit följande:
Barn/Ungdomar upp tom 15 år: 900 kr/termin
Student: 900 kr/termin
Ungdomar 16 år/Vuxna: 1 400 kr/termin
Familjepris: 2300 kr/termin
Stödmedlemmar: 250 kr/termin
I träningsavgiften ingår:
-Medlemskap i KFUM Linköping( vi betalar 250kr/år/medlem till KFUM)
-Svenska Taekwondo förbundet
-Östra Taekwondo regionen
-En försäkring i Folksam.
-Fri tillgång till träningspass i både Borensberg och Linköping
-Möjlighet att träna Taekwondo, Hapkido och Haidong Gumdo
I Borensberg har medlemmarna tränat gratis både höst och vår pga minskade träningstillfällen. I
Linköping har medlemmarna tränat för halva priset under våren då de kunnat erbjudas fler
träningstillfällen.

Ekonomi KFUM Linköpings Taekwondo
Verksamhetsår
Verksamhetsåret börjar 1:a maj och sträcker sig till 30:e april nästkommande år.

Medlemmar
Eftersom medlemmarna och medlemsantalet är den viktigaste faktorn för klubben, avseende
framförallt verksamheten men även när det gäller intäkter och utgifter hoppas vi att många
återupptäcker vår fina klubb när vi återigen får bedriva full verksamhet. Vårterminen 2021 beslutade
vi att rensa medlemsregistret för att få en bättre överblick. I skrivande stund har Lkpg ...inskrivna
medlemmar och BBG har ...medlemmar.

Kassa
Under verksamhetsåret har våra utgifter i princip bara varit hyra för Linköping(Sporthallen) och
Borensberg(Dansäter och Fornåsa). Vi har även haft mindre städ och materialkostnader. En rest från
föregående räkneår gällande dobokar med brodyr till våra duktiga instruktörer betalades i början av
året. Vi har även delat på kostnaderna gällande musikanläggning i Sporthallen med boxningen.
Tidigare fick vi dock en större summa från boxningen gällande mattor. Då vi delar lokaler med
boxningen har detta givande och tagande varit ett väl fungerande samarbete för att bibehålla bra
relationer mellan boxningen och taekwondon.
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Vi har fått fortsatt stöd från Riksidrottsförbundet i form av LOKstöd och extrastöd. Detta har gjort att
vi har en fortsatt stabil förening trots rådande omständigheter. Vi har också beslutat att ha en
ekonomisk buffert i ungefär den nivå vi har för närvarande (minst 100.000kr) för att kunna betala
stora fakturor, även när de är inom budget. För närvarande har vi 190 000 kr i kassan. Vi har även
medvetet sparat för att kunna använda pengarna till eventuella utgifter vid ny lokal i Borensberg. Det
kan då röra sig om smärre byggnationer, mattor och dylikt.

Sammanfattning
Verksamhetsåret 20/21 har klubben fortsatt stabil ekonomi med 190.000 kronor i kassan.

Träningsverksamhet
Verksamheten har fortsatt om än i betydligt mindre skala än tidigare år. Linköping har haft samma
träningstider men endast för barn och ungdom. Borensberg har erbjudit samma koncept i Dansäter
på lördagar och söndagar, för att därefter övergå till Fornåsa och måndagar.

Gradering
Vi höll en lyckad gradering för barnen o några ungdomar vid jul. Graderingen var lite mindre än vad
klubben är van vid eftersom vi höll oss till covid-19restriktionerna. De kämpade väl i 4 timmar med
Poomsae, terminologi, kross och tekniker. Bra jobbat!
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Läger & arrangemang
Läger och arrangemang har inte kunnat genomföras.

Utbildning
Utbildningar för styrelse och instruktörer har inte genomförts.

Tävlingsverksamhet
Ingen tävlingsverksamhet.

Försäljning
I ingen större omfattning.

Löner
Klubben(KFUM) har haft en anställd för att städa lokalen i Linköping.

Budget verksamhetsåret 20/21
Sammanfattning budget se kassör.

Viktiga händelser under perioden
Tävlingar och aktiviteter
Den här posten brukar vanligtvis vara fylld med tävlingar och härliga prestationer från våra
medlemmar! Vi hoppas att vi snart kommer att vara där igen!

Årsmöte hölls den 30 Maj 2020
Vi höll mötet i Sporthallen. Nya medlemmar till styrelsen valdes in.

Styrelsen 2020/2021: Från vänster Henrik Adepihl, Gunnar Tyrlycke, Patrik Werleman, Patrik
Randström, Linnea Kämpe, Cornelia Dahlqvist och Malena Öhlander(ordförande).
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Återkoppling till Verksamhetsplanen
Under föregående årsmöte klubbades följande Verksamhetsplan igenom (att bedrivas under här
rapporterat verksamhetsår), kommenterad av styrelsen:

Verksamhetsplan
•
•

•
•
•

Klubben ska planera och ombesörja utbildning och vidareutbildning av egna instruktörer,
coacher och domare. Kommentar: Vilande.
Tävlingsdeltagande
o Ha deltagare under svenska cuperna (1, 2 och 3), SM, NM samt några av vårens
tävlingar i Sverige. Kommentar: Vilande.
o Medverka på några internationella tävlingar (i Sverige eller utomlands). Kommentar:
Pga inställda tävlingar under våren så har detta inte kunnat genomföras.
o Få fler nya tävlingsdeltagare på nybörjartävlingar. Kommentar: Vi har inte lyckats pga
inställda tävlingar.
o Öka antalet deltagare i poomsae och kamp. Kommentar: Se ovan.
Aktiviteter, vilande.
Aktivt arbeta för att genomföra tävling i egen regi.
Fortsatt arbete för att öka antalet sponsorer till klubben.
5

•

Integrera Hapkido och Haidong gumdo mer i klubben, exempelvis genom gemensamma
graderingar och läger.

På grund av pandemin har verksamhetsplanen inte verkställts. Förslaget är att arbeta vidare utifrån
dessa ovanstående punkter.

Avslutning
Hela styrelsen vill med detta passa på att tacka för det gångna året. Denna förening utgörs av sina
medlemmar och att vi har en fin förening med god stämning är er förtjänst. Tack!
2021-05-31/ Styrelsen för KFUM Linköping Taekwondo
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