Verksamhetsberättelse Frölunda TKD året 2019
Frölunda Taekwon-Do styrelse:
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande - Håkan Hansson
Kassör - Erik Ros
Sekreterare - Markus Wittebo
Ledamot - Elvis Tulek
Ledamot - Birgitta Attebo
Suppleant 1 - Jens Persson
Suppleant 2 - Jan Bylund

Styrelsens reflektion
Under året har styrelsen haft ett tiotal fysiska möten. För att öka fokus i styrelsens arbete hålls
samtliga möten utanför klubblokalen alternativt på klubben under tider då ingen
träningsverksamhet pågår. Styrelsen börjar se tydliga resultat av en ökad struktur och satta
rutiner. Vi ser att vi får ut en bättre överblick över klubbens ekonomi med nya fakturerings och
bokföringsrutiner. Vi ser att vi kommer snabbare till beslut med vår vision och vår värdegrund
som bas. Detta är glädjande och måste ses som en framgång i att klubben successivt börjar
hitta former efter en kraftig tillväxt och med stora ambitioner att hålla en bra kvalitet. Det
innebär inte att farten minskar och kvarvarande utmaningar tar slut. Det vi fokuserat på är att
framåt alltid göra prioriteringar av tid och de mest angelägna projekten. Även ekonomiska
frågor måste vägas in. Detta är det som styrelsen tillsätts för och förhoppningsvis kan så många
medlemmar som möjligt ha förståelse för de prioriterar som görs. För alla de som vill vara med
att påverka, så är både styrelseroller, men inte minst engagemang i våra olika kommittéer, ett
utmärkt sätt som dessutom bygger ytterligare gemenskap och kvalitet.
Vår klubb är riktigt stor och som vi konstaterade både i vårt strategiarbete och i de senaste
årens styrelsearbete, så blir våra rutiner och processer allt viktigare. Det blir också allt viktigare
med fler och fler engagerade i klubben. Både medlemmar i form av engagerade unga och
vuxna, men också föräldrar som vill stötta sina barns klubb. Vi har satt upp ett årshjul för våra
regelbundna och återkommande aktiviteter i klubben och rutiner på ett flertal områden. Allt för
att förenkla för framtiden och för att nya styrelsemedlemmar eller engagerade medlemmar
skall kunna hjälpa till. Vi har också stora ambitioner att bibehålla och utveckla kvaliteten på
klubben.
Allmänt
Verksamhetsåret 2019 har varit ytterligare ett utvecklande och intensivt år.
Under året genomfördes både en medlemsenkät (vilket vi tänkt ha som ett återkommande
inslag) och en enkät till våra instruktörer. Styrelsen och alla engagerade får ta del av resultatet
för att vi tillsammans skall ta med vad vi behöver arbeta med och kanske tacka i form av
utbildningsaktiviteter.
Från våra medlemmar får vi ett mycket gott betyg med ett snitt på 5,31 på en skala från 1-6. Vi
har dock viss variation mellan olika områden. Vårt helhetsomdöme och rekommendation ligger
nära 6 i snitt, medan vi märker och får påminnelse om att det blir allt viktigare med tillgång
och tillgänglighet till information. Vi har i det senare fallet haft fokus på kvalitet i våra
medlemsbrev, som vi hoppas att alla läser. Vi försöker gå ut med anslag och information på vår
hemsida och social media så tydligt som möjligt, men inser att det finns förbättringspotential.

När det gäller vår lokal har träningsutrustningen för fysträning utnyttjats väl och kompletterats
ytterligare, vi har bytt ut ljudanläggningen i den stora lokalen och inom kort skall vi för första
gången testa våra nya mikrofoner för ledare/instruktörer. Vi har också fått upp gardiner i våra
lokaler i tid för vårens gradering – mycket uppskattat av många.
Våra anställda Malin Strömberg och Kenneth Strandman gör att vi både kan leverera ett härligt
och personligt bemötande och god service till våra medlemmar – nya som gamla – och håller
vår fina lokal i ett mycket gott skick och successivt utvecklar den.
Vi har också ”startat om” vår försäljning av klubbprodukter med både framtagen egen design
och nya produkter samt en webkoppling som gör att köp och leverans underlättas. Ett mycket
uppskattat och kul inslag där vi ytterligare stärker klubbkänslan både på klubben och i
samband med tävlingar.
Liksom tidigare år har vi fortsatt med våra ledarutvecklingspass (3 st/termin). Ibland tar vi in
externa utbildare där vi ser att behovet finns. Allt för att bredda och utveckla vår kompetens
och ständigt försöka förbättra vår leverans till tränande i klubben. Till detta kan vi också föra
domarutbildning på hemmaplan under hösten.
Fler utbildade och aktiva domare och coacher är ett måste för att klubben skall kunna växa i
den takt vi gör. Nya instruktörer som tar sin första roll som hjälpinstruktör eller själva tar egna
pass är också roligt att se. Vårt behov på detta område växer naturligtvis också och vi behöver
ständigt försöka fylla på. Ju fler som blir aktiva även inom detta desto fler, bredare och mer
kvalitativa pass kan vi hålla.
Medlemsantalet i idrottOnline för 2019 844 medlemmar (under året gjorde styrelsen en
ordentlig städning i medlemslistorna, dels med hänvisning till GDPR men också då man
misstänkt att listorna inte till fullo avspeglade verkligheten. Det ser därför ut som att antalet
medlemmar minskat något under 2019, vilket inte är fallet). Medelåldern fortsätter att sjunka
(se bild nedan).

Vi har under året också fått ytterligare inflöde av tränande från andra klubbar som glädjande
söker sig till oss och bidrar med engagemang, positiv anda och utveckling av oss alla. Då detta
inte är en aktiv rekrytering vill vi tro att vi har lyckats uppnå en bra kvalitet och därmed ett
rykte om detta som sprider sig. Vi tar det som inspiration att arbeta vidare mot våra mål och
fortsatt god gemenskap och kvalitet i vår klubb.

I det stående schemat genomförs ca 35 pass per vecka, för medlemmar från 4år och uppåt.
Förutom de ordinarie passen hålls det elitpass, mönsterpass, fyspass med mera, något som ger
våra medlemmar en fantastisk möjlighet att komplettera sin träning och anpassa den efter sina
ambitioner.
Graderingar
Som vanligt erbjöds graderingsläger med träning och gradering detta året under 2 helger vid
varje terminsslut. Graderingstillfälle på kvällstid utan träning har hållits 1 gång i slutet av
varje termin. Utöver detta har uppsamlingsgraderingar ägt rum i början av varje termin.
Graderingsinstruktörer: Håkan Hansson, Markus Wittebo, Mattias Hoffman och Henrik
Drottz, Simon Easterling och Jonathan Rydberg.
Nya Dan-grader under året:
III Dan: Isabelle Schander, Alexander Hansson, Anton Hansson
I Dan: Urban Kertes, Kevin Strömberg, Vincent Dahlberg, Andrea Loucas, Robert Oddestad,
Johnny Zackariasson
Tävlingar 2019
Sverige:
STL 1 – 23 st deltagare
STL 2 – 29 st deltagare
STL 3 – 18 st deltagare
Partille Challenge – 34 st deltagare
Viking Cup – 17 st deltagare
Stenungsund open – 24 st deltagare
Sahyun ITF, Ljungby – 21 st deltagare
Norge:
Östlands cup 1 – 9 st deltagare
Östlands cup 3 – 15 st deltagare
Finland
Black eagle open – 3 st deltagare
Rasbudo Open – 1 st deltagare
Holland
Open Dutch – 1 st deltagare
Holland Cup – 7 st deltagare
Tyskland
VM – 1 st deltagare
Bosnien Herzegovina
EM – 4 st deltagare
Sammanlagt har vi haft 207 starter på tävlingar där deltagarna tävlat i mönster,
sparring, kross och specialteknik
Vi har tagit segrar både i Sverige och utomlands på större internationella tävlingar i
Holland, Finland samt på tävlingarna i Norge.

Svenska Mästare 2019:
Adam Helamb
Nagham Jarawan
Naemi Johansson
Emma Gustafsson

Herrar Senior Mönster 2 Dan
Damer Senior Krosstekniker
Damer junior Sparring
Damer Junior Mönster 1 Dan

Landslagsmedlemmar 2019 från Frölunda TKD:
VM Adam Helamb
EM

Adam Helamb
Emma Gustafsson
Naemi Johansson
Alicia Stadelmann

Utbildning/Läger
Under året har vi deltagit i utbildningar och läger både i egen och i förbundets regi.
•
•
•
•
•
•
•

Domar- och coachutbildning lett av Mimmi Oscarsson har under året hållits vid ett (1)
tillfälle. i Frölundas Lokaler. Medlemmar har även deltagit i Coach- och
domarutbildning vid andra tillfällen under året bl.a. i Billdal och Torslanda
Utbildning för 1 kup inför 1 dans gradering lett av med Markus Wittebo har hållits
under vårterminen.
Instruktörsintroduktion för nya instruktörer inför varje terminsstart tillsammans med
systerklubbar lett av Markus Wittebo
Instruktörsträffar Frölunda med middag inför varje terminsstart.
Sommarläger i Falkenberg. Deltagare från Frölunda och systerklubbar. I år anordnat
av Håkan Hansson med familj.
Diverse nationella läger för landslagsaspiranter.
Diverse nationella allmänna läger.

Ekonomisk redogörelse
Föreningens ekonomi fortsätter att vara god och genererar ett överskott på 52.038 kr
(jämfört med 57.609 kr föregående år).
Under året har intäkterna ökat med 37% och uppgick till 2.261.313 kr. Ungefär halva
ökningen beror på ökade kommunala och statliga bidrag, främst anställningsbidrag.
Därutöver har medlemsintäkterna ökat med ca 325.000 kr varav ordinarie
träningsavgifter ökat med ca 110.000 kr och intäkterna från Tiger-verksamheten ökat
med ca. 200.000 kr, vilket främst beror på att hela Tiger-verksamheten numera hanteras
helt och hållet inom föreningen. Även försäljning i café och klubbshop har ökat något.
Under året erhöll föreningen en gåva på 25.000:- från Ale Taekwon-Do Klubb (som
tyvärr lades ner).
De totala intäkterna fördelas på statliga och kommunala bidrag 734.607 kr, avgifter
1.436.389 kr och övrig försäljning 90.317 kr. Kostnaderna har ökat ungefär lika
mycket. De kostnader som ökat mest är lönekostnader (+440.000 kr), licensavgifter för
Tiger-verksamheten (+110.000 kr) och kostnader i samband med tävlingar (+100.000
kr). Inköp av träningsutrustning och inventarier har också ökat något, likaså inköp till
café och klubbshop.

Däremot har ersättning till instruktörer och graderingsinstruktörer varit något lägre.
De totala kostnaderna fördelas på personalkostnader 886.812 kr, lokal och externa
kostnader 753.381 kr, inköp 161 291 kr och avgifter (som t.ex. förbund och tävling) och
resor 407.791 kr.
Föreningens tillgångar uppgår till 741 631 kr (jämfört med 637 931 kr föregående år),
där 677 220 kr utgörs av likvida medel (bank). Resterande del utgörs av kundfordringar
och förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Vid datorn: Markus Wittebo, Sekreterare Frölunda TKD
Justerat av: Samtliga styrelsemedlemmar 2019

