Verksamhetsberättelse för
Minami Budokai
2021
Minami Budokai är en ideell förening som är ansluten till Svenska Budo &
Kampsport förbundet.
Svenska Budo & Kampsportförbundet ingår i Riksidrottsförbundet och organiserar
sedan i början av 1960-talet de allra flesta ostasiatiska kampsporter och sedan
2003 även icke-asiatiska kampsporter som tränas i vårt land.
Minami Budokai bedriver idrottslig verksamhet inom budo- & kampsport med
träning och tävling för Jujitsu, Kyokushin karate, Yamaue Aki Jutsu, Kali de Mano,
Kickboxning & Fighting samt självförsvar.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
idrottsrörelsens verksamhetsidéer, samt med särskild målsättning att stärka
barns, ungdomars och vuxnas fysiska och mentala hälsa.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopningsfri idrott.
Föreningen bedriver verksamhet i Haninge kommun med träningsmöjligheter
måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar i
Minami Vega dojo.
Våra träningar är nivå- och kunskapsanpassad med åldersindelade grupper för
barn, ungdomar och vuxna. Vår verksamhets schema följer skolans vår- och
höstterminstider.
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1. Minami Budokai Styrelse 2021
Namn

Roll

Dick Pettersson

Ordförande

Tobbe Björklund

Vice Ordförande

Mattias Öhdén

Kassör

Maria Stjernberg

Sekreterare

Joakim Stråhle

Ledamot

Lars Stenberg

Ledamot

Mette-Marie Nielsen

Ledamot

Maria Rexfalk

Suppleant

Jan Byström

Suppleant

Jill Stråhle

Suppleant

Jeanette Moritz

Revisor

Gustav Sandqvist

Valberedning

Johan Sjöholm

Valberedning

Tobias Gisselson

Valberedning

Styrelsen har under året hållit åtta stycken styrelsemöten varav två var styrelseoch tränarmöten där styrelsen och tränare har träffats.
Därutöver har styrelsen handlagt ärenden löpande genom arbetsmöten, E-post,
telefon, sluten Facebook-grupp samt personliga kontakter.
Antal medlemmar per 2021-12-31 är 251 stycken. Ordinarie årsmöte hölls i
Minami Vega Dojo 2012-01-27.
Mötets ordförande var Dick Pettersson och det deltog 22 stycken mötesdeltagare
varav 15 stycken medlemmar var röstberättigade.
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Styrelsen har fått medlemmarnas uppdrag att förvalta medlen i god ordning för
verksamheten. Föreningens ekonomi är stabil.
De största intäktsposterna är medlems- och träningsavgifter samt kommunala och
statliga bidrag.
På utgiftssidan är hyra av lokal och materialkostnader störst.
Klubbens medlemmar är försäkrade i Svedea genom Svenska Budo &
Kampsportsförbundet. Försäkringsavgiften för Minami Budokai medlemmarna
ingår i medlemsavgiften som är 150kr per år för barn och 300 kr per år för vuxna.
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2.

Klubbens Verksamhet

Klubbens verksamhet bedrivs i Minami Vega Dojo under följande dagar och tider.

2.1 Minami Vega Dojo 1 - Stora Dojo

Minami Dojo 1
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

09:00-10:30
Kali de
Mano

09:30-11:00
Karate
Ungdomar/
Vuxna

Vega - Stora Dojo [200 m2]

17:00-18:15
Fight/
Kickboxning

17:00-18:15
Fight/
Kickboxning

18:30-19:30
Karate Barn

10:30-12:00 11:00-12:00
Aikijutsu
Karate Barn

18:00-19:00 19:30-21:00 18:00-19:00 18:30-20:00 18:00-19:00 12:30-14:00 13:00-14:00
Jujitsu Barn
Karate
Jujitsu Barn
Karate
Jujitsu Barn
Fight/
Fight/
Avancerad Ungdomar/
Nybörjare
Ungdomar/
Nybörjare Kickboxning Kickboxning
Vuxna
Vuxna
19:00-20:00
19:00-20:00
Jujitsu
Jujitsu
Ungdomar
Ungdomar/
Vuxna
19:00-20:30
Jujitsu
Vuxna

20:00-21:30
Kali de
Mano
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2.2 Minami Vega Dojo 2 - Lilla Dojo
Minami Dojo 2
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Vega - Lila Dojo [140m 2]

17:00-18:15
Fight/
Kickboxning

17:00-18:15
Fight/
Kickboxning

11:00-12:00
Karate Barn

20:00-21:30 18:30-19:30 18:30-19:30 19:00-20:30
Kali de
Karate Barn Jujitsu Barn
Jujitsu
Mano
Advancerad
Tävling
e

20:00-20:30
Jujitsu
Vuxna
fortsättning
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3.

Minami Budokai’s instruktörer 2021

Våra instruktörer är själva hjärtat i klubben och som bedriver träning sju dagar i
veckan för våra medlemmar inom Karate, Jujitsu, Kali de Mano, Yamaue Aiki Jutsu
och Kickboxning & Fighting.
Alla våra instruktörer inom Minami Budokai lägger ner mycket arbete och
engagemang för att ge våra medlemmar en så kvalitativ och rolig träning som
möjligt.
Namn och titel

Roll

Håkan Ekenberg, Renchi

Stilchef för Jujitsu

Antonio Somma, Sensei

Huvudtränare för Jujitsu, Kali de Mano &
Yamaue Aiki Jutsu

Johan Sjöholm, Sensei

Tränare för tävlingsjujitsu

Patrik Bergman, Sensei

Tränare för Jujitsu & Kali de Mano

Tobbe Björklund, Sensei

Tränare för Jujitsu & Yamaue Aiki Jutsu

Namn och titel

Roll

Robin Thompson, Senpai

Huvudtränare för Karate

Herish Ghoulami, Senpai

Huvudtränare för Kickboxing & Fighting

Mette-Marie Nielsen, Senpai

Tränare för Karate
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4.

Läger, tävlingar, kurser etc.

På grund av Coronapandemin under 2021 så har inte lika många läger, tävlingar,
kurser och kompetensutveckling kunna genomföras som ett normalt år.
Under året har följande läger, tävlingar, kurser genomförts:
Nr.

Aktivitet

Datum

Beskrivning

1.

Kali Workshop –
Stockholm

26-28 Mars

Kali de Mano workshop lördag &
söndag i Vega Dojo med Claes
Johansson, Pangulong Guro
/Stilgrundare Kali de Mano
 Senior Master Kombatan
/Modern Arnis
 Svartbälte Jutsu (Yamaue)
 Svartbälte Pencak Silat
Deltog: Antonio, Patrik, Tobias, Carl,
Klabbe, Thomas, Hampus och Zakk

2.

3.
4.

Kali de Mano –
Summer Camp 2021
i Göteborg
Kickboxning –
Sommarläger 2021
Kali de Mano –
Immersion Camp
2021 i Göteborg

29-30 Maj

3-4 Juli
5 Juli - 9 Juli

Kali de Mano – Summer Camp i
Slottsskogen i Göteborg. Från Kali
Stockholm så deltog Dick och Thomas
Kickboxning Sommarläger med Senpai
Herish Ghoulami i Minami Vega Dojo
Kali de Mano – Immersion Camp 2021
innehåller en vecka med 30 timmars
FMA-träning på hög nivå.
Tema 2021: Växa i din FMA-träning där
vi arbetade med traditionella tekniker
med LARGO / KAMPILAN.

5.

Kali Sommar Träning 24 juli
– Ingarö

Från Kali Stockholm så deltog Patrik och
Nettan
Dirty boxing, avväpningar, daga/
karambit, small Immersion Camp recap
och mycket mer. Avslutning med pass
vid stranden och nedtagningar i vattnet.
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6.

Kali Workshop –
Stockholm

10-12 September

Bra jobbat allihopa som deltog:
Antonio, Patrik, Dick, Klabbe, Hampus,
Zakk, Mikael, Carl och Nettan.
Kali de Mano workshop lördag &
söndag i Vega Dojo med Claes
Johansson, Pangulong Guro
/Stilgrundare Kali de Mano
 Senior Master Kombatan
/Modern Arnis
 Svartbälte Jutsu (Yamaue)
 Svartbälte Pencak Silat
Deltog: Antonio, Patrik, Dick, Tobias,
Nettan, Carl, Klabbe, Thomas, Zakk och
Thomas.
Från Minami Budokai så deltog: Joline
(Guld), Emma (Silver), Miley (Guld) och
Neila (Silver)
Från Minami Budokai så deltog:
Mette-Marie (Silver), Igor och Leo

7.

Karate – Stora Höga
Open, Kumite

27 September

8.

Karate – SM 2021
Kyokushin i Stora
Höga

27 September

9.

Halloween läger för
Jujitsu

22 Oktober

10.

Jujitsu – Soke
Yamaue läger i
Köpenhamn i
Danmark

29-31 Oktober

11.

Karate – Swedish
Junior Open i Gävle

30 Oktober

Från Minami Budokai så deltog: Leo,
(Guld) + Bästa fighter pojkar,
Miley (Guld) + Bästa fighter flickor,
Igor (Guld), Emma (Silver), Neila (Silver)

12.

Jujitsu – Nordic Cup i 31 Oktober
Nacka

13.

Kali de Mano –
Autumn Camp 2021

Från Minami Budokai så deltog:
Saga (Silver), Freja (Brons), Melinda och
Nadja
Från Kali Stockholm så deltog: Patrik,
Dick, Nettan, Klabbe, Zakk, Carl, Mikael
och Thomas

5-7 November

Ett Jujitsu läger med Halloween tema,
fredag den 22/10 för Jujitsu barn och
ungdomar!
Från Minami Budokai så deltog: Håkan ,
Antonio, Tobbe & Carmen
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i Göteborg
14.

Kickboxning –
Allstyle Open 2021

6 November

Från Minami Budokai så deltog:
Igor (Guld), Philip (Guld), Joline (Guld) +
Bästa kvinnliga fighter, Leo (Silver)
Från Minami Budokai så deltog:
Neila (Silver) + Domarnas pris
Elija (4:e plats)
Vi fick besök av Sensei John Nilsson,
tvåfaldig svensk mästare i judo, som
kom och hjälpte oss att finslipa våra
kast. Det var väldigt uppskattat av våra
elever
Från Minami Budokai så deltog:
Joline (Silver) + Bästa kvinnliga fighter

15.

Karate – Uppsala
Kumite Cup 2

13 November

16.

Jujitsu – Judoinstruktör på besök

15 November

17.

Kickboxning –
Allstyle The Future
#4

4 December

18.

Karate – KWU
Kyokushin European
Championship 2021

5 December

Från Minami Budokai så deltog:
Mette-Marie (Brons)

19.

Kickboxning –
Vinterläger 2021

17-18 December

Kickboxning Vinterläger med Senpai
Herish Ghoulami i Minami Vega Dojo

20.

Kickboxning

19 December

Minami Fight Day - Senpai Herish
Ghoulami i Minami Vega Dojo
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5.

Informationsteknik, IT

Information till klubbens medlemmar kommuniceras främst igenom hemsidan,
facebook, e-post, sms och telefon. Minami har även det senaste året satsat
mycket på Informationsteknik, IT för att underlätta informationshanteringen till
medlemmar samt underlätta administrationen för styrelsen.
Vår hemsida som är ”vårt ansikte utåt” har flyttas till SportAdmin och fått ett
modernare utseende och design. Regelbunden information kommuniceras via
hemsidan som därmed blir mer levande för våra medlemmar.
Styrelsen jobbar med ett nytt och modernt medlemsregister för att förbättra och
förenkla för alla medlemmar. Registreringen tar ett par minuter och fungerade i
datorer, i smartphone eller på surfplatta.
Alla medlemmar uppmanas att registrera sig i registret omedelbart då detta ligger
till grund för bland annat föreningens personförsäkring samt kommande
ansökningar om kommunala och statliga bidrag.

IT-stödsystem:
Kommunikation

Beskrivning

Minami hemsida

www.minami.se

Minami facebook grupp

Minami Budokai Sweden (Sluten grupp)

SportAdmin

Medlemsregister för Minami Budokai

Speedledger via Swedbank

För bokföring
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6.

Vison och värdegrundsord för Minami Budokai

Minami är föreningen som delar med sig av sina erfarenheter. Vi är föreningen
som bryr sig om.

6.1

Vision

Som medlem eller anhörig till medlem skall man känna trygghet och samhörighet
genom föreningen. Genom denna trygghet och samhörighet skall Minamis anda
om att bry sig om sina medmänniskor sprida sig även utanför träningslokalen.
Föreningen skall också med sitt engagemang i kombination med professionellt
ledarskap föregå med gott exempel för andra föreningar och med glädje dela med
sig av sina erfarenheter för att bidra till en positiv föreningskultur.

6.2

Värdeord, värdegrund och respekt

Vi i Minami visar respekt oavsett grad, kön, hudfärg, religion och personlighet. Vår
inställning är inte att respekt skall förtjänas, utan om man ger respekt så får man
respekt.

6.3

Omtanke

Som medlem i Minami skall man genom varandras omtanke känna tillhörighet.
Föreningen skall också där så är möjligt visa omtanke mot medmänniskor i form
av hjälparbete, uppvisningar, insamlingar, etc.

6.4

Glädje

Basen i Minamis verksamhet skall utgöras av glädje:
 Glädje att få träna Budo
 Glädje att få träffa kompisar i dojon och på läger
 Glädje av att känna hur man utvecklas mentalt och fysiskt
 Glädje av att få glädja andra med sin närvaro

Sid 11(17)

6.5

Ödmjukhet

Vi visar ödmjukhet genom att inte sätta oss själva främst, vi delar andras bördor
utan att för den skull bli utnyttjade. Trots att vi utövar en idrott där man kanske
som utomstående med otränade ögon ser en mycket explosiv energi, så skall vår
ödmjukhet för varandra och våra medmänniskor vara ett signum som raderar
intrycket av en aggressiv laddad aktivitet.

6.6

Tradition

Vi bevarar budons traditioner anpassat till dagens samhälle. Kampkonstens
publika utveckling har gjort att den numera förknippas med spektakulära
färgsprakande galor i stora arenor. Minami följer gärna utvecklingen, dock utan
att åsidosätta de gamla traditionerna, vilka säkerställer det ledarskap som
förmedlar värderingarna respekt, omtanke, glädje och ödmjukhet.
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7.

Slutord från kassör och ordförande

2021 blev, liksom 2020, ett annorlunda år.
Restriktioner begränsade oss i vår verksamhet och påverkade - i mitt tycke - också
stämningen inom klubben. Vilket så klart inte är konstigt; det har påverkat oss
hemma, i skolan och på våra arbetsplatser. Det var helt enkelt inte lika roligt
2021.
Klubbens ekonomi:
Siffrorna för 2021 är preliminära när det här skrivs, men klubbens intäkter ser ut
att landa på ungefär 758 tkr (tusen kronor). Av dessa är de två största posterna
träningsavgifter (396 tkr) och olika typer av kommunalt och statligt stöd (292 tkr).
Under 2021 var både stat och kommun mycket frikostiga.
Kostnaderna hamnar runt 650 tkr. De största kostnaderna är hyran för dojon (555
tkr).
Det positiva resultatet ser ut att landa på cirka 100 tkr. Avskrivningar och
eventuell återbetalning av outnyttjade investeringsbidrag kan påverka resultatet
både uppåt och nedåt. Detta behövde klubben efter de senaste årens tuffare
ekonomi kombinerat med stora investeringar i dojon.
Om några år kommer vi att behöva börja investera igen i underhåll och då är det
skönt att ha en lagom stor buffert på banken.
Betalning av medlems- och träningsfakturor för vårterminen ska vara föreningen
tillhanda senast 31 januari 2022. Jag vill som vanligt påminna om att du som
betalare ska ange det femsiffriga fakturanummer som återfinns på fakturan vid
betalning. Namn eller andra uppgifter räcker inte.
Om din betalning saknar fakturanumret så riskerar du att betalningen inte
registreras på ett korrekt sätt och att du får en betalningspåminnelse.
Vårt systemstöd är bra och mycket tid har investeras i att se till att vi håller
ordning på till exempel medlemsuppgifter. Vi har hemsida, en gemensam
Facebookgrupp samt flera facebook-grupper beroende på vilken sektion man
tillhör. Kommunen har under 2020/2021 bytt system för bidragshantering och det
har inneburit en viss omställning för oss.
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Vi bedriver verksamheten ideellt vilket innebär att vi inte betalar skatt och heller
inte betalar ut några löner.
Detta är mitt sista år som kassör.
Efter 8 (9?) år som kassör är det dags att ge plats för andra i föreningen att bidra
till verksamheten. Det behövs en ny person som kan sätta sin prägel på uppdraget
och ta verksamheten ytterligare ett steg framåt tillsammans med övriga i
styrelsen.
Jag vill avsluta med att ta tillfället i akt att tacka för all hjälp och all uppmuntran
jag fått under åren. Ett speciellt tack vill jag rikta till dig, Dick, för ditt utmärkta
arbete som ordförande. Och tack ni andra i styrelsen - det har varit roligt och lätt
att arbeta med er.
Tack för ett framgångsrikt 2021!
Mattias Öhdén, Kassör Minami Budokai
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Ytterligare ett väldigt speciellt år är till ända för styrelsen där arbetet tillsammans
med alla instruktörer har åter kännetecknas av anpassning av träningsmöjligheter
under Coronapandemin.
På grund av Coronapandemin under 2021 så har inte lika många läger, tävlingar,
kurser och kompetensutveckling kunna genomföras som ett normalt år.
Trots Coronapandemin så har antalet medlemmar i föreningen som har börjat
alternativt slutat, hamnat på ungefär samma nivåer som innan Coronapandemin. I
början av Coronapandemin slutade fler medlemmar än som började. Men under
slutet av 2021 så ser vi att vi är på ungefär samma nivåer som innan Coronapandemin, vilket vi är väldigt glada för.
Som ordförande för Minami Budokai är jag väldigt stolt över den resa vi gjort de
senaste åtta åren. Vi har etablerat ett väldigt bra samarbete i styrelsen genom
åren och har utvecklat riktlinjer för nyckelpolicy, sponsring och tränarinstruktioner.
Vi har även utvecklat vår Informationsteknik, IT för att underlätta informationshanteringen till medlemmar samt underlätta administrationen för styrelsen.
Vår hemsida som är ”vårt ansikte utåt” har flyttas till SportAdmin och fått ett
modernare utseende och design. Regelbunden information kommuniceras via
hemsidan som därmed blir mer levande för våra medlemmar.
På Minami Budokais årsmötet den 18:e januari 2017 så beslutade stämman att ge
styrelsen i uppdrag att ett avtal avseende ny dojo om 200 kvadratmeter skulle
ingås med ägaren av fastigheten i Vega.
I februari 2019 signerade Minami Budokai ’s styrelse ett hyreskontrakt av en
ytterligare lokal på 120 kvadratmeter. Detta innebar att vi idag har sammanlagt
320 kvadratmeter lokalyta för träning, omklädningsrum, duschar m.m.
Numera har Minami Budokai full tillgång till egna faciliteter för att bedriva
träning, tävling och läger i egna lokaler.
Jag har varit ordförande för Minami Budokai från 2014 till 2022, dvs. åtta år och
kommer nu lämna över ordförandeposten på årsmötet 2022-01-26 till nya friska
krafter.
Slutligen vill jag tacka alla medlemmar och styrelsen i Minami Budokai för det
gångna året.
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Jag vill också rikta ett speciellt tack för ett fantastiskt samarbete med vår kassör
Mattias Öhdén i Minami Budokai, som har sett till att vår ekonomi alltid är i sin
ordning. Mattias har även haft bra och genomtänkta idéer samt åsikter i alla typer
av frågor som vi har stött och blött genom åren i styrelsen.
Jag vill även rikta ett speciellt tack till Tobbe Björklund, Vice Ordförande i Minami
Budokai för den eldsjäl han är och som alltid ställer upp för klubben. Tobbe har
alltid tagit tag i alla praktiska utmaningar med stor entusiasm som vi har haft
gällande lokaler, nycklar, träning, omklädningsrum, duschar m.m.
Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till övriga styrelsemedlemmar genom åren
såsom Veronica, Tobias, Magnus, Josef, Suzanne, Joakim, Marianne, Peter, Lars,
Jan, Mette-Marie, Maria m.fl.
Slutligen vilja rikta ett stort tack till alla huvudinstruktörer och instruktörer genom
åren såsom Håkan, Antonio, Johan, Patrik, Tobbe, Robin, Herish, Mette-Marie,
Mikael, Michael, Niklas, Andreas, Marianel, Ella, Jesper, Elias m.fl.
Dick Pettersson, Ordförande Minami Budokai
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8. Styrelsens underskrifter med namn och datum
Dick Pettersson, Ordförande ___________________________________________

Torbjörn Björklund, Vice Ordförande ____________________________________

Mattias Öhdén, Kassör ________________________________________________

Maria Stjernberg, Sekreterare __________________________________________

Joakim Stråhle, Ledamot ______________________________________________

Lars Stenberg, Ledamot _______________________________________________

Mette-Marie Nielsen, Ledamot _________________________________________
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