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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamhetsberättelse för Västra Karateförbundet
2012-01-01---2012-12-31
Styrelsens sammansättning
Kristina Ullgren, ordförande mandat 2010-2012
Andre Safko,
mandat 2012-2013
Erik Soppela,
mandat 2012-2013
Michael Catic
mandat 2011-2012
Norman Hatfield
mandat 2011-2012
Palau Lopez
mandat 2012-2012
Vakant
mandat 2012-2012
Leo Markovic adjungerad regioncoach.

Styrelsen för Västra karateförbundet har nu avverkat sitt andra hela verksamhetsår. Ordinarie årsmöte hölls
söndagen den 26 februari 2012. Vid årsmötet omvaldes två sittande ledamöter. Därtill valdes en av de
båda domaransvariga in i styrelsen.
Enligt Svenska karateförbundets uppdrag ska det inom förbundet finnas särskild utsedd domaransvarig och
region-coach. Styrelsen har under föregående år utsett domaransvariga. När det gäller att få fram en
lämplig kandidat för uppdraget som regioncoach har det varit svårare. Styrelsen har ställt frågan till ett
flertal kandidater. Så under det gångna året blev styrelsen uppmärksammad på en lämplig kandidat vilket
resulterade i att vi nu har utsett en regioncoach. Valet blev Leo Markovic från kampsportsförening i Åmål.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt åtta gånger d.v.s. 29 januari, 26 februari, 15 april, 20
maj, 17 juni, 26 augusti, 28 oktober och 9 december. Styrelsen har arbetat vidare på de av styrelsen två
prioriterade uppgifterna. Den ena uppgiften var att skapa ett forum klubbledarna. Det är styrelsens
bestämda övertygelse att som ett led i att skapa goda förutsättningar för karatens framtid bottnar i
engagemang från medlemsklubbarna. Av det skälet är det viktigt att klubbledarna får tillfälle att träffas och
framför allt lära känna varandra.
Under året som gått genomfördes en klubbledarkonferens den 19 februari 2012 med Borås karateklubb
som värd. Till klubbledarkonferensen var skolpsykolog Niclas Ljungström inbjuden och talade under
rubriken "Rörliga barn - att träna barn med diagnos". Den andra prioriterade uppgiften var att genomföra
ett distriktsmästerskap. Distriktsmästerskap genomfördes den 20 oktober med ett 40-tal tävlande. Borås
karateklubb tillsammans med Angereds karateklubb stod för värdskapet. Samtidigt anordnades
distriktsdomarkonferens dagen innan d.v.s. den 19 oktober varvid förbundet fick låna Karateklubb
Samuraj dojos lokaler. Palau Lopes, som domaransvarig, genomförde utbildningen med ett tjugotal
deltagare.
Den 25 februari anordnades en distriktsdomarkonferens med ett 60-tal deltagare. Peter Sahlberg var
särskild inbjuden som föreläsare och utbildare. Ansvariga för domare och utbildning inom regionens är
Palau Lopez och Hado Catic
Förbundet vill uppmuntra till ett tävlingsutbyte mellan medlemsklubbarna avseende distriktstävlingar. Och
ser Karateklubb Samuraj Dojos initiativ med anordnadet av en distriktstävling den 7 april för barn som ett
steg i rätt riktning. Ett fyrtiotal barn deltog. Förbundet hoppas givetvis på att denna verksamhet ska få fart
och att det ska bli ett viktigt inslag i karateverksamheten i det västra distriktet.
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I regioncoachens uppdrag ingår att anordna regionträningar varvid det har under det gångna året anordnats
två regionträningar. Vi har blivit varse att de båda träningarna har krockat med andra evenemang.
Styrelsen har noterat detta och har samtidigt funnit att det är väldigt svårt att finna tidpunkter som helt
skulle vara fria från sådana evenemangskrockar. Den det första regionträningen hölls den 6 oktober med
ett 20-tal deltagare och den andra regionträningen hölls den 17 november med ett 40-tal deltagare. Borås
karateklubb har stått som värd båda gångerna.
Styrelsen har under året även haft kontakter med SISU och har under SISU:s ledning påbörjat ett arbete
med att utarbeta ett visionsdokument.
Styrelsens ledamöter, Kristina Ullgren, André Safko och Palau Lopes representerade Västra
karateförbundet vid Svenska karateförbundets 50 års jubileum den 13 oktober.
Under året har tre nya medlemsklubbar beviljats inträde i förbundet. Det är Wado dojo
kampsportsförening Åmål, Henshin karateklubb och IF Vardar/Makedonija.
Kristina Ullgren
Ordförande Distrikt Västra

Ekonomi
Västra förbundet har under året erhålli medel till sin verksamhet från SDF i form av bidrag. Därtill inflöt
medel i form av medlemsavgifter.
Förbundets ekonomiska ställnng framgår av efterföljande resultat och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till nästa räkenskapsår.
Årets förlust
I ny räkning överföres

+

43 259
-43 259
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2012-01-01

2011-01-01

-2012-12-31

-2011-12-31

61 489
589
62 078

57 914
0
57 914

-23 550
-80 762
-1 025
-105 337

0
-56 392
-5 143
-61 535

Rörelseresultat

-43 259

-3 621

Årets resultat

-43 259

-3 621

Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not
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2012-12-31

2011-12-31

0
0
0

20 397
1 054
21 451

Kassa och bank

101 575

128 757

Summa omsättningstillgångar

101 575

150 208

Summa tillgångar

101 575

150 208

Bundet eget kapital
Kapital

117 118

120 739

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

-43 259
73 859

-3 621
117 118

0
27 716
27 716

1 556
31 534
33 090

101 575

150 208

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Not

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Göteborg den 20 januari 2013

Kristina Ullgren
Ordförande

Palau Lopez

Paul-Andre Safko

Erik Soppela

Michael Catic

Norman Hartfield

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats den 28 januari 2013.

Michael Oskarsson

Revisionsberättelse
Till årsstämman i SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

Org.nr 802452-2909

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i SVENSKA
KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. 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 resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Borås den 28 januari 2013

Michael Oskarsson
Revisor

