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Ordförandes förord 
För att börja med höjdpunkterna, vi  har lyckats med att garantera kontinuitet och bygga en stark 

ekonomi på en nystartad förening (sep 2018) som har kommit igång med träning bara sedan 

november 2018. Vi visste att det fanns en stort efterfråga av en karate skola i Alby men antal 

kontakter och medlemmar har varit mycket mer än förväntat, så många att vår prioritet ett är nu att 

hitta en lösning för att ge en plats till alla som regelbundet tar kontakt med oss för att börja träna 

karate, vilka är i majoritet (>90%) barn mellan 5 och 10 år. 

VI har gjort ett exceptionellt PR och IT arbete som  har gjort det möjligt att vår förening  blivit känd 

snabbt i vårt område och garanterat ett stort antal medlemmar från första träningen. 

Mindre glädjande är att vi under året haft några problem med hyrning av träningslokal, då vi har fått 

flytta från Albys Hjärta till Kvarnhagsskolan (april) och sedan fått lite problem med bokningen av 

Kvarnhagsskolan vid höstterminen.  Lokalen är dock inte så uppskattad av dem flesta medlemmar på 

grund av det är kallt på vintern. Ingången från omklädningsrummet tycks ej heller, i första hand för 

att det ser oseriöst och oproffsigt ut, men mest av allt för att vi inte kunde komma in vid 3 tillfälle 

under året då dörrarna var låsta och föreningen får inte tillgång till nyckeln som öppnar dessa. 

Här en kort lista på olika händelser under året: 

Vi har skapat avtal med Budo & Fitness butiker som gäller för åren 2018-2020, där vi får som förening 

20% rabatt och alla våra medlemmar 10%. 

Vi har anslutit oss till Svenska Karateförbundet sedan januari 2019, efter att vi redan har varit i 

kontakt med dem  i oktober. 

VI har också anslutit oss till Japan Karate Shotorenmei (JKS) stilorganisation (Shotokan). 

VI har deltagit på WKFs kampanj i sociala medier för att stödja karate som olympic idrott i Paris 2024 

#TsukiForKarate2024. 

Vi har deltagit på träningsläger med sensei Koji Arimoto, ex VM i lag kata i maj. 

Vi har arrangerat vår första historiska gradering i juni i Kvarnahgsskolan, med JKS styrelsen på besök 

hos oss, med 10 medlemmar som har fått ett nytt bälte. 

I augusti har vi fått vårt först bidrag från Riksidrottsförbundet. 

Styrelsen har engagerat sig på flera utbildningar arrangerat av RF-SISU samt SKF, och lagt en enorm 

mängd av ideell tid för att vår verksamhet ska fungera samt garantera en strålande framtid. En av 

dessa angående Trygg Idrotten. Vi har redan skapat en hanteringsplan, uppdaterat vår hemsida samt 

informerat våra medlemmar. Vi är också stolta över att vi redan kollar registeravdrag på 

tränare/styrelse som kommer i kontakt med barn sedan 2018 och detta görs årsvis vid början av 

varje hösttermin. 

I slutet av året räknade föreningens 30 medlemmar, delat 50% mellan pojkar och flickor och med en 

medelålder av cirka 11 år. 



Vi fick ett stöd från Riksidrottsförbundet  med 2471 kr och från Svenska Karateförbundet med 4451 

kr, totalt 6922 kr, som har används till hyran av träningslokalen och till utbildning/seminarium med 

Svenska Karateförbundet. 

 

 

Avslutningsvis vill vi från styrelsen sida tacka alla medlemmar med förtroendeuppdrag i föreningen 

och för Era insatser under det gångna året. 

  

 

Davide Venchiarutti, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrala funktioner 
STYRELSEN 

Styrelsen har under 2019 bestått av: 

Ordförande Davide Venchiarutti 

Kassör Sonja Venchiarutti 

Sekreterare Elias Demir 

 

Vi har haft 6 möten under perioden sep 2018-dec 2019. 

 

UPPDRAG 

Föreningen är medlem i Svenska Karateförbundet, Riksidrottsförbundet och Stockholms Distrikt 

Karateförbundet samt Japan Karate Shotorenmei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PR & IT 
Vi har lagt mycket tid och energi med att utveckla vår hemsida samt vara aktiva på sociala medier.  

Vår klubb får i snitt cirka 1500 visningar /månad på sökmotor Google, och mer än 15% söker oss 

direkt. Vi har mer än 100 besökare/månad på hemsidan. Vi får kontakt regelbundet via telefon samt 

e-mejl av potentiella nya medlemmar, ca 1,5 kontakt/vecka. 

Under kampanj/reklam perioder har vi haft upp till 3000 besökare på en månad. 

Vi har skapat en SSL certifikat på hemsidan. 

Vi är aktiva på Facebook med 83 gilla följare och vi har 100% svar på frågor som kommer från våra 

besökare med än väntetid på mindre än 30 minuter. 

VI har 66 följare på Instagram. 

Sammanlagd har vi 150 följare. 

Två pressmeddelande har skickats till några lokala nyhetsredaktioner samt andra mottagare av 

intresse såsom Botkyrka Kommun osv. Vi har inte fått bra resultat där, förutom en delning på sociala 

medier, men det var förväntad, då vi fortfarande är ganska okända. Målet är att bygga upp vårt namn 

och förstärka vårt seriösa rykte. 

Löpande nyheter och inlägg av intresse har publicerat kontinuerligt via karatebotkyrka.se, Facebook, 

Instagram, e-mejl och via våra grupp chatt på Whatsapp. Styrelsen svarar också på frågor och 

modererar kontinuerligt innehållet i sociala kanaler. 

Ett löpande arbete görs på föreningens hemsida www.karatebotkyrka.se för att underhålla struktur 

och redaktionellt innehåll såväl som att vara en aktuell plattform för information och nyheter. 

 

http://www.karatebotkyrka.se/


Utbildning 
Under året 2019 har ordförande engagerat sig i olika utbildningar arrangerat av SISU (RF-SISU), 

Svenska Karateförbundet och tekniska utbildningar om Shotokan Karate från t.ex. JKS. 

Dessa utbildningar inkluderar: 

 Hur man kan påverka lokala politiker 

 Trygg Idrott, barnkonventionen och föreningsidrotten 

 Coaching 

 Ledarskapsseminarium 

 Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser 

 Kata/Kumite träningsläger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsplan 2020 
 Fortsatt utbildningar från RF-SISU och SKF samt JKS 

 Starta träning för tävlingsgruppen 

 Börja tävla inom SKF/WKF 

 Söka sponsorer 

 Öka ungdomar/vuxna medlemmar 

 Stärka arbetet på sociala medier 

 Inköp av tävlingsutrustning 

 Stärka relationer med lokala kampsport föreningar 

 Implementering av Antidopingprogram/vaccinera klubben 

 Rekrytering av 2st ledamot 

 Rekrytering av ansvarig för Trygg Idrott 

 Rekrytering av medhjälpare för sociala medier 

 Verifiera möjlighet att arrangera evenemangen Budo Summer Camp 2021 i Botkyrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Shotokan Klubb Botkyrka 

Rågången 15 

145 60   Norsborg 

Tel. +46 72 279 55 42 

Org.nr:  802518-8114 

Bankgiro:  329-0293 

E-post: info@karatebotkyrka.se 

www.karatebotkyrka.se 

www.facebook.com/karatebotkyrka 

Instagram: @shotokanklubb 
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