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Ordförandes förord 
För att börja med höjdpunkterna, vi har lyckats med dem flesta planerade aktiviteter på vår 

verksamhetsplan trots pandemin. Vi har stabiliserat vår förening, och verksamheten har varit igång 

under hela året från och med februari (med åtgärder). VI har fortsatt följa 100% 

Folkhälsomyndighetens/Botkyrka kommuns rekommendationer under hela året, och vi tackar alla 

våra medlemmar för bra samarbete. 

Vi har genomfört utbildningen “Vaccinera klubben mot doping” och vi är stolta över att vara den 

första kampsports föreningen i Botkyrka som har blivit en vaccinerad klubb (januari). 

Vi har beslutat att stanna kvar i Albys Hjärta under vårterminen, i stället för att återgå till 

Kvarnhagsskolan, då har denna lokal uppskattats mer av medlemmarna, och vi har lyckats med att 

flytta till Alby Sporthallen i början av höstterminen (tävlingsgruppen fortsätter träna i Albys Hjärta). 

Årsmötet i mars har genomförts digitalt via Microsoft Teams för första gången. 

Vi har blivit certifierad aktivitetsarrangör för FaR i Stockholms Län, vilket betyder att vi är utbildade 

och certifierade av Akademisk Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med FaR, Fysisk 

Aktivitet på Recept. 

Pandemin har påverkat möjligheten att arrangera graderingar samt träningsläger. Vi har på grund av 

detta endast haft ett graderingstillfälle i maj, där 12 av våra medlemmar har fått ett nytt bälte. 

Höstterminen har börjat med flera nya nybörjare som har börjat träna med oss, i stort majoritet 

barn. 

Vi har deltagit på våra första tävlingar under oktober (3) med totalt 4 av våra medlemmar, med en 

2:a plats i kumite och en 3:e plats i kata som bästa resultat. En av våra medlemmar har deltagit på 

SM i Helsingborg och fick en 5:e plats i kumite. 

Trots pandemin har vi fortfarande flera personer (mest barn) som vill börja träna karate, men tyvärr 

har vi inte kunnat ta in dem flesta av dem pga åtgärder som vi har infört, som inkluderar en paus på 

nybörjarintag, då vi tycker att vi måste satsa tid och resurser för att garantera träningen till våra 

nuvarande medlemmar. 

Mindre glädjande är att vi, i mitten av höstterminen, har en hjälpinstruktör slutat utan förvarning, 

och detta har påverkat vår barngrupp negativt. Vi har infört hårdare trivsregler samt skaffat hjälp av 

några vårdnadshavare för att ha bättre koll på barnen under träningen. 

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

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

I slutet av året räknade föreningens 43 medlemmar (+5% sedan 2020), cirka 62% av dem är pojkar 

och resterande 38% flickor. Medelåldern av dem är cirka 12 år. 

Vi fick ett stöd från Riksidrottsförbundet med 10851 kr (+84%) och från Botkyrka Kommun med 6540 

kr för våra genomförda aktiviteter. 
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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 2021 bestått av: 

Ordförande Davide Venchiarutti 

Kassör Sonja Venchiarutti 

Sekreterare Elias Demir 

Ledamot Elizabeth Isabella Marouni 

Ledamot Fadma Benmahjoub 

 

Vi har haft 3 möten under perioden jan 2021-dec 2021. 

 

UPPDRAG 

Föreningen är medlem i Svenska Karateförbundet, Riksidrottsförbundet och Stockholms Distrikt 

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

Sammanlagt, mellan Google Search och Google Maps, vår klubb visas cirka 1500 gånger/månad. 

Här nedan ser man från vilka områden vi mest får besökare: 

 

Vi har cirka än 313 besök/månad på hemsidan (+65%). 

Våra besökare använder mest mobilen (88%), sedan dator (9,4%) och tablet (2,6%). 

Förutom vår blogg, folk tittar mest på info om bältesgrader och graderingar, träningstider och 

schemat. 

Vi får kontakt regelbundet via telefon samt e-mejl av potentiella nya medlemmar. Folk kommer 

ibland till vår dojo för att få lite mer information och/eller anmäla sig till träningen. Det är också 

många elever som har rekommenderat oss till vänner/släkt som sedan har börjat träna hos oss. 

Vi är aktiva på Facebook med 133 följare (+19) och vi har 100% svar på frågor som kommer från våra 

besökare med en väntetid på mindre än 30 minuter. 

Vi har 104 följare på Instagram (+20). 

Sammanlagd har vi 237 följare (+39). 

Ingen pressmeddelande har skickats till lokala nyhetsredaktioner eller andra mottagare av intresse 

såsom Botkyrka Kommun osv. 

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

Instagram, e-mail och via WhatsApp. Styrelsen svarar också på frågor och modererar kontinuerligt 

innehållet i sociala kanaler. 
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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. Vi har 

bl a lagt till en ny sektion som innehåller statistik om våra tävlingar och några extra infosidor om 

karate. 

 

 

Utbildning 
Under året 2021 har styrelsen och tränaren engagerat sig i olika utbildningar arrangerat av RF-SISU. 

Dessa utbildningar inkluderar: 

• Coaching 

• Aktivitetsledare 

• Att träna barn och vuxna med FaR 

• Antidoping 

• Hjärntrappan: rehab vid skador mot huvudet 

• Att söka bidrag och fonder 

 

Verksamhetsplan 2022 
• Fortsatt utbildningar från RF-SISU och SKF samt JKS 

• Söka sponsorer 

• Öka ungdomar/vuxna medlemmar 

• Stärka arbetet på sociala medier, med bl a öppna en Youtube kanal samt TikTok konto 

• Stärka relationer med lokala kampsport föreningar 

http://www.karatebotkyrka.se/
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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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