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Klubbens stil
Den karatestil vi tränar går under namnet Wado Ryu, vilket betyder fred och harmoni,
som är karatens yttersta syfte. Wado Ryu Karate-Do är en sammanslagning mellan Te som
kom från den Okinawianska huvudstaden Shuri och en gammal japansk Jujutsustil, det
stridssystem som bl.a. de japanska samurajerna använde sig av.

Klubben året som gått

Klubben är ansluten till Svenska Karateförbundet och specialdistriktsförbund har varit
Stockholms karateförbundet.
Styrelsen
Styrelsen, vald vid ordinarie årsmöte samt konstituerande styrelsemöte i början av 2019,
har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Suppleant
Suppleant

Alan Davidson
Michael Andersson
Nina Larsson
Anders Gunnarsson
Agneta Strömstedt
Theodor Tallqvist

Under året har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden.
Övriga förtroendeposter
Klubbens valberedning har varit Johan Roos, Jessica Slove Davidson och Anna Larsson.
Klubbens revisorer har varit Lennart Eliasson och Johan Roos samt revisorsuppleant
Jessica Slove Davidson.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK

PAGE 2

Medlemmar
Antal betalande medlemmar totalt under 2019 har varit 17 personer. Tyvärr har vi inte
lyckats behålla samtliga medlemmar under både höst och vår.
Graderingar under året
(Mars läger i Skärgårdsstad, Åkersberga)
Anders Gunnarsson
5:e kyu blått
Theodor Tallqvist
9:e kyu rött, samt 8:e kyu gult
(Maj läger i Skärgårdsstad, Åkersberga)
Nina Larsson & Agneta Strömstedt
4:e mon lila
(December läger i Skärgårdsstad, Åkersberga)
Johan Holmstedt
5:e kyu blått

Verksamheten under året
Tränare
Ray Young har varit vår huvudinstruktör i likhet med tidigare år och leder träningen under
fredagspassen. På måndagarna delades ansvaret för att leda passen mellan Alan Davidson,
Johan Roos och Michael Andersson. Tyvärr har en ryggskada gjort att Ray Young inte
kunnat leda fredagspassen under perioder. Klubben är mycket tacksamma över att Alan
Davidson, Johan Roos och Michael Andersson täckt upp och tagit på sig ytterligare
träningspass.

Träningstider och lokaler
Under sommaren har klubben återigen ordnat gratis sommarträning på Långholmen på
onsdagar. Ett fåtal regelbundna deltagare har kunnat mötas under större delen av
sommarperioden.
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Rekrytering och PR
Under vårterminen fick klubben tillskott av tre nya medlemmar och under höstterminen
fick vi tillskott av ytterligare en ny medlem. Vi är förstås mycket glada över våra nya
medlemmar. Tyvärr har vi samtidigt haft ett bortfall av medlemmar.
Styrelsen höjde terminsavgiften för ordinarie medlemmar till 1200 kr, samtidigt som vi
införde en studentrabatt på 250 kr, vilket blir 950 kr för studenter. Vi har fortsatt med
erbjudandet att betala 200 kr för 4 pass. Både studentrabatten och erbjudandet för 4 pass
har tagits emot positivt och har utnyttjats av ett fåtal personer.
Klubbens huvudkanaler för att rekrytera nya medlemmar har antagits vara klubbens
webbsidor och samt Facebook. Styrelsen har därför haft ambitionen att arbeta för att
förbättra och regelbundet uppdatera dessa. Detta i syfte att lyfta klubbens profil i
sökmotorer, och därmed göra det lättare för prospektiva medlemmar att hitta till oss.
Rekrytering av nya medlemmar samt att behålla befintliga medlemmar är fortfarande
klubbens stora utmaning. Dessa är trender är viktiga att bryta ifall klubben ska överleva i
den formen vi har velat ha, men styrelsen har inte lyckats tillämpa resurserna för att få till
en förändring.
Den 15 februari anordnade styrelsen ett s.k. återfallskaratepass där vi erbjöd gamla
medlemmar att komma på ett gratis träningspass samt ett restaruangbesök efteråt. Det
har varit svårare att nå ut till gamla medlemmar efter rensningen av persondata under
2018 enligt datskyddsförordningens krav. Trots det var det 4 gamla medlemmar som kom
på träningspasset. Det tycks ha varit ett uppskattat initiativ som även ledde till att två av
dessa hittade tillbaka till träningen i efterhand.

Arbete mot sexuella trakasserier
Arbetet att skapa rutiner i arbetet mot sexuella trakasserier har tyvärr fortfarande stått
stilla under detta verksamhetsår. Anledningen är helt enkelt att styrelsemedlemmarna har
haft svårt att hitta tiden till det i det s.k. “livspusslet”. Vi har fortfarande ambitionen och
förhoppningen att det är något som kommer få större fokus under det kommande
verksamhetsår.
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