
Protokoll årsmöte 2022 

Göteborgs Kickboxning, 2022-02-26 

Mötesprotokollet signeras digitalt med Bank-ID. Firmatecknare för Göteborgs Kickboxning är enligt 

föreningens stadgar ordförande tillsammans med kassör. 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 24 röster fastställda i röstlängden. 

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Robert de Zwart väljs till ordförande. 
Linus Grinsvall väljs till sekreterare. 

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. Mikael Cederfeldt och Pierre Blomdahl 
väljs till protokolljusterare och rösträknare. 

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Årsmötet anser att mötet har utlysts på rätt 
sätt. 

 5. Fastställande av föredragningslista. Fastställs enligt kallelsen. 

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Robert de 
Zwart går igenom verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkänner berättelsen. 

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. Linus Grinsvall går igenom förvaltningsberättelsen. Årsmötet godkänner 
förvaltningsberättelsen. 

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. Revisor Jens läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna 
rekommenderar ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för den senaste mandatperioden. 

 9. Fastställande av medlemsavgifter. Medlemsavgiften fastställs till 100 kr. 

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. Robert de Zwart går igenom verksamhetsplanen för 
2022. Linus Grinsvall går igenom budget för 2022. Årsmötet fastställer budget och 
verksamhetsplan. 

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

  a) Motion gällande inköp av robotdammsugare. Årsmötet beslutar i enlighet med 
styrelsens utlåtande att låta styrelsen fortsätta utreda ärendet. 

 12. Val av. Samtliga val sker enligt valberedningens förslag. 

a) föreningens ordförande valdes för 2 år 2021; Robert de Zwart sitter kvar (valdes 
på två år 2021). 

b) Föreningens kassör väljs för 2 år. Linus Grinsvall väljs om på 2 år. 

c) Nya styrelseledamöter för poster vars mandatperiod går ut vid årsmötet. 
Styrelseledamot kan väljas för en tid av 1 eller 2 år. Joanna Camacho, Anton 



Gustafsson, Mikael Cederfeldt, Ly Pham väljs på ett år. Christian Halle sitter kvar 
(valdes på 2 år 2021). 

d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 
Pierre Blomdahl (1), Quang Tran (2), Jennicka Thomsen (3), Oscar Arvidsson (4) på 
1 år. 

e) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; Jens Rosvall och Niclas Andersson väljs som revisorer. Daniel 
Johansson väljs som suppleant. 

f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år; Alexander Holmér 
(ordförande), Quang Tran och Annika Ritter väljs på 1 år. 

g) 2-5 ledamöter i festkommittén för en tid av ett år; Pierre Blomdahl, Anna 
Mühlenbock, Annika Ritter och Quang Tran väljs på ett år. 

h) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har 
rätt att representera med ombud). Robert de Zwart väljs 1 år. 

14. Övriga frågor.  På grund av liten verksamhet under 2021 till följd av Corona-
pandemin har styrelsen beslutat att inte dela ut några stipendier detta år. 
Graderingsansvarig delar ut högre grad 4 till Joanna Camacho och grad 5 till Quang Tran. 
Johanna framför önskemål om att klubben ansluter sig till friskvårdsportalen Epassi. 
Robert lyfter en tanke kring att ordna en träningsresa tillsammans med ett par andra 
klubbar. Eventuellt kan klubben sponsra vissa delar av resan. Extrastämma kommer att 
sammankallas om det är blir aktuellt att klubben sponsrar avgifter för vissa medlemmar. 

 

 

Bilagor: 

A. Verksamhetsberättelse 2021 

B. Förvaltningsberättelse 2021 

C. Verksamhetsplan 2022 

D. Budget 2022 

E. Revisionsberättelse 2021 

F. Inkomna motioner och styrelsens utlåtande 

 

 

 

Dokumentet signeras digitalt av: 

 

 Ordförande – Robert de Zwart 

 Sekreterare – Linus Grinsvall 

 Justerare – Mikael Cederfeldt 

 Justerare – Pierre Blomdahl 

 



 

 

A. Göteborgs Kickboxning  
Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen (vald vid årsmöte): 
Ordförande  Robert de Zwart Vice ordf.  Joanna Camacho 

Kassör Linus Grinsvall  

Ledamoter Christian Halle, Mikael Cederfeldt, Anton Gustafsson, Andrea Gely  

Suppleanter   Oscar Andersson, Pierre Blomdahl, Felicia Chau Nguyen, Jennicka Thomsen, 

Quang Tran     

Ansvarsområden: 

Email:  Anton Gustafsson (Linus)  

Hemsida Christian Halle Facebook Christian Halle 

Medlemsregister:  Joanna Camacho Gradering:  Linus Grinsvall  

Träning: Robert de Zwart Tävling: - 

Bidrag: Anton Gustafsson Utbildning: Anton Gustafsson 

Lokal:  Pierre Blomdahl Ungdomsgruppen:  Anton Gustafsson 

 

Utrustning & Försäljning: Robert de Zwart (inköp), Joanna Camacho (försäljning) 

Festkommitté:   Pierre Blomdahl, Anna Mühlenbock och Quang Tran 

Revisorer:   Jens Rosvall och Niclas Andersson samt Daniel Johansson som suppleant 

Valberedningen:  Alexander Holmér (ordförande), Hedda Olivares och Milo Eriksson. 

 

Corona 
1. Träningsperioden har förlängts för våra betalande medlemmar på grund av pandemin.  

2. Föreningen har spenderat mer pengar på marknadsföring inför HT 2021 och VT 2022 för att få 

in mer medlemmar och förbättra ekonomin. Både HT -21 och VT -22 fick nybörjargruppen 

stängas då gruppen blev full.  

3. Med anledning av rådande pandemi har föreningens normala träning i lokalen ej vart möjlig 

under början av året och träningen utfördes med begränsade deltagare med bokningssystem. 

Träningstider justerades för att minimera antalet personer i lokalen. 

4. På grund av bekräftade fall inom föreningen och en allmän ökad smittspridning stängdes 

träningslokalen under delar av årets början och klubben erbjöd istället träning online. Lokalen 

öppnades upp för träning i slutet av mars med begränsade deltagare.  

5. Årsmötet blev även det online på grund av pandemin.  

6. Inga stipendier delades ut under detta år, dels på grund av bristande underlag samt ekonomisk 

drabbning till följd av pandemin.  

 

 

Träning & avgifter. 

• Träningen hölls måndagar, onsdagar, fredagar & lördagar. 

• Träningsavgiften var 1300kr/6månader. Ungdoms- och studentrabatt -300kr. 

Medlemmar och barn- och ungdomsgruppen betalar 500 kr/ termin. 

• Medlemsavgiften var 100kr/år 

• Barn- och ungdomsgrupp har tränat på lördagar. 

• Mästargraderade (svartbälten) medlemmar har tränat gratis under året.  

• Provträningsavgiften avskaffas fr.o.m. sommar 2020 med syfte att locka fler 

medlemmar. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Tävling 

 Rookie Rumble har inte utförts pga Coronoa 

2021-11-20  SM i Kickboxning  

 

 

Läger/Aktiviteter 
  Terminsavslut VT har inte utförts pga Coronoa 

2021-11-27 Läger på klubben med Micke Berg, från Jönköping 

2021-12-11 Sparringhjälpen arrangeras av Göteborgs Kickboxning 

2021-12-13  10-Kamp  

2021-12-18  Gradering och terminsavslutning 

 

 

Gradering 
Graderingar VT 21 har ställts in till följd av Corona 

2021-11-27 SKF:s mästargradering hölls i vår lokal. Jennicka Thomsen tog första dan (svartbälte).  

2021-12-18 Gradering i klubbens lokaler.  

 

Möten 

 
Årsmöte 2021-02-27 hölls online.  

Styrelsemöten: Styrelsen har kontinuerligt haft möten under den gångna perioden. Totalt har styrelsen 

sammanträtt vid 5st styrelsemöten. Huvudfokus på flera möten har varit Corona-hantering. 

 

Utbildning 
Jens, Jennicka, Felicia och Hedda internutbildas till instruktörer genom att deltaga som hjälptränare på 

nybörjarpassen måndag/onsdag. 

 

Lokal: 

• Från och med 2012 har Göteborgs Kickboxning kontraktet med Wallenstam och har tecknat 

ett avtal på 3 år för lokalen på Södra Gubberogatan 8. Under 2021 förlängdes avtalet med 

ytterligare 3 år (gäller t.o.m. 2024-12-31). I avtalet ingår i stort sett inte något underhåll 

(endast större åtgärder). Vi fortsätter att dela lokal med Ironman Thaiboxning som hyr i andra 

hand av vår förening. 

• Förvaringskorgar har delats ut till instruktörer och de medlemmar med högst närvaro. 

• Läckande vattenlås i herrarnas handfat har ersatts.  

• Klubbens logotyp har monterats på väggen till förrådet. 

 

Träningsutrustning:.  

• Föreningen köpt in nya klubbshorts som sålts under året, inköpskostnaden har höjts och vi har 

justerat vårt säljpris från 250kr till 300kr. 

• Föreningens golvmonterade ringstolpar har skänkts till välgörenhet (Shelterfire.org) och 

används nu av barn och ungdomar i Mathare Boxing Club, Nairobi, Kenya        

 

Övrigt: 

• Allt arbete i föreningen har under 2021 genomförts ideellt. Inga löner till föreningens 

medlemmar har utgått. 

• Föreningen har av Skatteverket beviljats att lämna särskilda uppgifter till och med inkomstår 

2024 (Vi slipper deklarera) 



Göteborgs Kickboxning  
B. Förvaltningsberättelse 2021 
 
 

År 2021 var precis som 2020 till stor del präglat av Coronapandemin. Intäkter från 

medlemsavgifter och bidrag m.m. (440 174 kr) blev i stort i linje med budget för 2021 

(420 000 kr). Jämfört med hur verksamheten såg ut innan pandemin startade är intäkterna från 

träningsavgifter för 2021 ungefär 25% lägre än vanligt, men detta har kompenserat av högre 

bidrag genom specifika Coronastöd.  

 

Göteborgs kickboxning brukar varje år arrangera Rookie Rumble, som är en av Sveriges 

största tävlingar i Kickboxning. Under 2021 fick tävlingen ställas p.g.a Corona. Detta 

medförde att både intäkter och kostnader från tävlingen uteblev, vilket också var budgeterat. 

 

Föreningens kostnader under 2021 (430 524 kr) har till stor del följt den budget som årsmötet 

antog (462 057 kr). Lagret har fyllts på med både shorts/linnen och t-shirt så inköpsposten 

blev något större (48 966 kr jämfört med budget 30 000 kr). Budgeterade kostnader för 

utbildning (5 000 kr) och övrigt (20 000 kr) uteblev helt. 

 

Vid skrivandet stund har alla restriktioner i samhället nu tagits bort. Intresset för att träna VT 

2022 har varit mycket stort och både nybörjargruppen och den avancerade gruppen är i 

princip fyllda. Så länge det inte blir nya bakslag i pandemin, räknar vi med att föreningen 

under 2022 kommer att uppnå samma nivåer på antal medlemmar och träningsintäkter som vi 

hade innan pandemin startade. Föreningen har ca 395 000 kr i sparat kapital från tidigare 

vinster. Vi ser därför mycket ljust på föreningens ekonomiska framtid 2022. 

 

Styrelsen Göteborgs Kickboxning 



 

 

Göteborgs Kickboxning  
C. Verksamhetsplan 2022 

 
Styrelsen väljs/valda vid årsmöte: 
Ledamot 1 (Ordförande) 

Ledamot 2 (Vice ordförande)  

Ledamot 3 (Kassör) 

Ledamot 4 (Sekreterare) 

Ledamot 5 

Ledamot 6 

Ledamot 7 

Suppleant 1 

Suppleant 2  

 
Träningstider 

Träningen sker:  

Måndagar & onsdagar  17:50-20:50  fredagar 17:15-18:15  

lördagar  09:30-10:30 (ungdomar) 

11:00-12:30. 

Corona 

Denna plan är baserad på normal verksamhet men kommer behöva anpassas på grund av rådande pandemin där föreningen har 

för avsikt att följa rådande restriktioner för att hjälpa till och minska smittspridning genom exempelvis onlineträning, inställda 

tävlingar mm.  

 
Träning 

• Träning kommer att bedrivas i klubbens lokaler enligt ovan tider. 

• Barn- och ungdomsverksamhet fortsätter sin träning på lördagar.  

 

Tävling 

• Göteborgs Kickboxning ska hjälpa de medlemmar som önskar tävla inom Svensk Kickboxning samt inom SMTF 

(Svensk Muay Thai Förbundet). 

• Göteborgs Kickboxning kommer att arrangera Rookie Rumble. 

 

Läger 

• Göteborgs Kickboxning planerar att fortsätta med de sparringläger som tidigare varit med övriga Göteborgsklubbar. 

 

Gradering 

• Gradering hålls vid varje terminsavslut om det finns underlag för detta. 

 

Möten 

• Årsmöte ska hållas enligt föreningens stadgar. 

• Styrelsen ska kontinuerligt träffas för att diskutera föreningsfrågor. 

 

Utbildning 

• De som tävlar aktivt ska utbildas till poängdomare. 

• Vi kommer att fortsatta utbilda befintliga och nya ledare/instruktörer både internt och externt.  

 

Lokalen 

• Städ- & renoverings-dag kommer att hållas en gång per termin. 

 

Övrigt 

• Göteborgs Kickboxning ska arbeta för att bli mer aktiva på sociala medier i hopp om att locka fler 

medlemmar.  

• Föreningens hemsida ligger idag i IdrottOnline. Hemsidefunktionen kommer inte att licensiera av RF efter 

2022-12-31 så vi kommer behöva flytta och eventuellt göra om delar av hemsidan. 

 



D. Budget Göteborgs Kickboxning 2022

Intäkter Antal enhet á-pris Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Budget 2022 Kommentar utfall 2021
Träningsavgifter 160   st 1 300         124 900   150 000    145 600    208 000     
Träningsavgift barn 45     st 500            28 000     25 000      17 500      22 500       
Studentrabatt 60     st 300 -           11 100 -    15 000 -     9 600 -       18 000 -      
Medlemsavgifter 150   st 100            11 200     12 000      11 400      15 000       
Provträningar -     st -              2 300       -             -             -              Avskaffad fr.o.m. sommar 2020
Bidrag 1       st 50 000       96 248     50 000      72 258      50 000       Aktivitetstöd, Lokalbidrag, Coronastöd
Försäljning av utrustning 1       st 20 000       7 550       10 000      14 340      20 000       
Evenemang 1       st 35 000       32 800     -             -             35 000       RR inställt p.g.a. Corona.
Ränta 1       st -              -            -             -             -              
Övrigt 1       st -              -            18 000      18 001      -              Förlängning av bet.period 2020
Delade kostnader Ironman 1       st 9 000         6 880       8 000        8 675        9 000         El och försäkring 50%
Uthyrning lokal 4       st 43 000       162 000   162 000    162 000    172 000     
Summa intäkter 460 778   420 000    440 174    513 500     
(exklusive hyresintäkt) 298 778   258 000   278 174    341 500    



Utgifter: Antal enhet á-pris Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Budget 2022
Hyra & el 1       år 358 084     338 292   339 768    339 310    358 084     Netto 177 310  
Avgift Förbundet 1       st 15 589       15 979     15 589      15 589      15 589       
Resor tävling 3       st 800            -            1 600        1 241        2 400         
Boende tävling 1       st 1 500         -            1 500        996           1 500         
Läger 1       st 10 000       -            8 000        3 796        10 000       Mästargrad, Mikael B och Thailäger
Inköp utrustning (försäljning) 1       st 20 000       28 552     30 000      48 966      20 000       Shorts + T-shirt/linnen + tandskydd
Reklam/PR 1       st 6 000         2 139       6 000        2 060        6 000         Facebook + Instagram
Kontors-mtrl 1       st 1 500         1 290       1 500        1 500         
Årsmöte 1       st 8 000         5 678       -             -             8 000         
Tävlingsarrangemang 1       st 20 000       15 946     -             -             20 000       
Tävlingsavgifter 10     st 300            -            1 200        2 350        3 000         Fight 75, 77 och SM
IT 1       st 6 000         2 854       3 000        3 700        6 000         Bredband, Domän
Bankkostnader 1       st 2 000         1 487       2 000        1 881        2 000         Nordea + iZettle
Mat (exkl. Årsmöte, festkom.) 1       st 3 000         2 147       3 000        -             3 000         
Festkommittén 1       st 10 000       -            10 000      3 419        10 000       
Lokalinvesteringar 1       st 15 000       5 001       10 000      3 311        15 000       
Utbildning 1       st 5 000         -            5 000        -             5 000         
Övrigt 1       -- 20 000       18 000     20 000      -             20 000       
Försäkring 1       st 4 000         3 828       3 900        3 905        4 000         
Summa Utgifter 441 194   462 057    430 524    511 073     
(exklusive Ironmans hyra) 279 194   300 057   268 524    339 073    

Beräknat resultat 19 584 -42 057 9 650 2 427 
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Ärendeutskrift

Ärende 25079

Skapat 2022-01-31 av Publik användare.

Avslutat: Nej.

Lämna förslag/motion
Förslaget gäller
Lokalen

Rubrik
Robotdammsugare till lokalen

Lämnas som
Motion till nästa årsmöte

Bakgrund
Med jämna mellanrum så är det lite dåligt städat i lokalen, damm och eller grus som finns lite här och var.
Detta beror säkerligen på att vi inte städar receptionsarean och omklädningsrummen lika noggrant som vi
städar träningsdelen av lokalen.

Förslag/Yrkande
Föreslår att Göteborgs kickboxning antingen ensamma eller tillsamans med Ironman köper in en
robotdammsugare till klubben av modell lite större som tömmer sig själv och så vidare. Denna kan ganska
enkelt programeras att köras varje natt t.ex. eller på nätterna efter då det varit ett pass i lokalen och hade då
kört igenom alla areor på klubben där den har tillgång. Lokalen generellt är ju ganska lätt städad då vi inte har
så mycket saker liggandes på golv och så vidare. 

Förslagsvis någon av modellerna i länkarna nedan som är lite dyrare prisklass då lokalen är ganska stor
ändå. 

Vem utför?
Styrelsen

Beräknad kostnad
5-15 tkr beroende på vilken modell man skulle välja.

Länkar
1. https://www.komplett.se/product/1183584/hem-hushaall/dammsugare-

rengoring/robotdammsugare/samsung-jet-bot-robotdammsugaren-vit?
channable=0130146964003131383335383462&utm_source=prisjakt&utm_medium=listing&utm_campaig
n=White_goods_&_Home_Dust_&_Cleaning&utm_content=Vakuum_Robot&utm_term=in_stock#

2. https://www.komplett.se/product/1202726/hem-hushaall/dammsugare-
rengoring/robotdammsugare/dreame-z10-pro-robotdammsugare-svart?
channable=0130146964003132303237323669&utm_source=prisjakt&utm_medium=listing&utm_campaig
n=White_goods_&_Home_Dust_&_Cleaning&utm_content=Vakuum_Robot&utm_term=in_stock#

Bilagor

Slutdatum
2022-03-02

Status
Ej granskad

https://www.komplett.se/product/1183584/hem-hushaall/dammsugare-rengoring/robotdammsugare/samsung-jet-bot-robotdammsugaren-vit?channable=0130146964003131383335383462&utm_source=prisjakt&utm_medium=listing&utm_campaign=White_goods_&_Home_Dust_&_Cleaning&utm_content=Vakuum_Robot&utm_term=in_stock#
https://www.komplett.se/product/1202726/hem-hushaall/dammsugare-rengoring/robotdammsugare/dreame-z10-pro-robotdammsugare-svart?channable=0130146964003132303237323669&utm_source=prisjakt&utm_medium=listing&utm_campaign=White_goods_&_Home_Dust_&_Cleaning&utm_content=Vakuum_Robot&utm_term=in_stock#
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Resultat

Styrelsens utlåtande

Korrespondens

Förslaget lämnas av
Jens Rosvall


