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Kallelse till Västergötland judoförbunds årsmöte 2021
Torsdag 2021-02-25 kl.19:00
Mötet genomförs digitalt via Zoom.
• Möteslänk: https://zoom.us/j/94082814418?pwd=dTQzSG9IMXV6RjlOZERYL2NsZVRHZz09
• Mötes-ID: 940 8281 4418, Lösenord: 751944
Instruktion om hur man ansluter finns i bilaga till årsmöteshandlingarna.
Logga in 15 minuter i förväg så att vi får koll på att det fungerar med ljud och bild för alla.
Om det strular med uppkopplingen på årsmötet, ring Victoria: 072-536 25 30.
Fullmakten
Fotografera eller skanna in den undertecknade fullmakten och maila den innan mötet börjar till
johan@vjf.org
Kom ihåg att klubb som deltar vid årsmötet får 1000 kr tillbaka på medlemsavgiften för 2021.
Välkommen!

Styrelsen
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Föredragningslista
Mötets öppnande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
Fastställande av föredragningslista för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) VJF:s styrelses verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) VJF:s styrelses förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) VJF:s revisorers berättelse för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner, såvida fråga inte
behandlats tidigare.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Val av ordförande för en tid av två år.
Val av kassör, tillika styrelseledamot, för en tid av två år. Ordförande och kassör bör väljas
så att de går omlott.
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
Val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år. Valen skall tillgå så att halva
antalet ledamöter ersätts årligen. Vid behov sker därvid fyllnadsval av ledamot för en tid
av ett år.
Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av två år. Valen skall tillgå så att
revisor och revisorssuppleants mandatperioder går omlott. Vid behov sker fyllnadsval för
en tid av ett år. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Val av minst tre ledamöter till valberedningen, varav en skall vara sammankallande.

Mötets avslutande
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Västergötlands judoförbund
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Styrelsen har under året genomfört 6 protokollförda möten. Samtliga möten, förutom mötet den
18 oktober, har genomförts via telefon, Skype och Zoom. Orsaken till detta har givetvis varit Covid19, men också att sekreteraren flyttat utomlands. En stor del av den löpande kontakten mellan
mötena har skett via en grupp på Messenger.
Arbetet i VJF har till stor del varit präglat av två saker, dels att det varit svårt att bemanna
styrelsen, dels pandemisituationen och allt vad den fört med sig i form av restriktioner för
idrottsverksamheten i Sverige. Klubbarna har haft stora begränsningar i sin träningsverksamhet,
och möjligheterna att arrangera tävlingar, läger och utbildningar har varit mycket små. Vi får
hoppas att pandemin inte leder till att klubbarna tappar medlemmar, och att intresset för judo
ökar när verksamheten kommer igång på nytt i 2021.
Årsmötet, som hölls i Vara den 27 februari 2020, fick bordläggas fram till den 17 september. Först
då blev styrelsen fulltalig. Fram till dess fortsatte styrelsen från 2019 att arbeta, om än utan att
genomföra något mer än att planera för det bordlagda årsmötets genomförande. Två
protokollförda styrelsemöten hölls under tiden, dels den 18 maj, dels den 24 augusti. Inga
tävlingar eller annan verksamhet hölls i distriktet under perioden.
Det blev bara en deltävling i VG-serien under 2020 på grund av pandemin. Men för 2021 hoppas vi
att tävlingsverksamheten kan komma igång på nytt. Inte heller blev det något RM under 2020.
Fortsättningskursen med Kenny Kling, planerad under våren 2020, fick ställas in på grund av Covid19. Tack vare möjligheten att genomföra distansutbildningar över nätet kunde distriktet ändå få
tre nya Judo4Balance-instruktörer utbildade under året.
Eftersom det inte varit så mycket verksamhet under året har det inte heller varit så mycket
aktivitet på våra sociala medier. Under hösten har styrelsen skickat ut två nyhetsbrev,
”Distriktsnytt”, till klubbarna i VJF. Tanken med nyhetsbrevet har varit att synliggöra det styrelsen
gör och att informera om olika stöd och aktiviteter som är på gång.
Bland det som tagits upp i Distriktsnytt kan framför allt följande nämnas:
•

•

Styrelsen hoppas kunna få igång ett ungdomsråd, där målsättningen är att engagera fler
ungdomar i åldrarna 11-20 år. Förhoppningen är att också få fler ungdomar intresserade
att delta i styrelsearbetet.
Information om att utbildningar på distans finns och att de i många fall fungerar utmärkt.
Bland annat har Judo4Balance hållit en helgkurs på distans.
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•

Framöver kommer det att vara krav på att det alltid ska finnas licensierad tävlingsledare på
våra tävlingar och vi behöver få fler licensierade tävlingsledare i distriktet.

Ekonomihanteringen har varit en utmaning för styrelsen. Vi beslutade att gå över till Sparbankens
bokföringsprogram, men för att få inloggning till programmet krävs ett personligt möte på banken
för vår kassör Catrine, något som inte varit möjligt att få till på grund av Covid-19-restriktioner på
bankkontoret. Som tur är har tidigare kassör ställt upp med en del ekonomihantering under tiden,
och det har heller inte varit så mycket att bokföra eftersom i princip all verksamhet legat nere.
I samband med styrelsemötet den 14 december var Martina Söderbom från SISU inbjuden att
presentera vad RF och SISU kan bidra med för att utveckla VJF. SISU är idrottens studieförbund.
Under Covid-19 har idrottens utbildningar varit digitala, vilket har gjort det möjligt att ha kurser
med upp till tusen deltagare. SISU kan också ställa upp med juridisk hjälp om det skulle behövas
för någon klubb.
Vår utbildningsansvarige, Fredrik, deltog i årets utbildningskonferens via Zoom, den 10 oktober.
Inledningsvis handlade det om den nya högskoleutbildningen till judotränare. Också
riksfortbildningen gicks igenom; många tyckte att den blev bra genomförd, trots att den
genomfördes digitalt. De olika utskotten informerade också om vad som gjorts där senaste tiden,
trots Covid-19-situationen. Vid utbildningskonferensen gjordes en genomgång av de pengar som
finns att söka. En utmaning som VJF har inför 2021 är att få personer i våra klubbar att utbilda sig
till licensierade tävlingsledare.
SJF genomförde under hösten 2020 projektet ”ON” (Omstart-Nystart) för att komma igång med
klubbverksamheten på nytt efter Covid-19. Victoria och Catrine deltog i en träff om detta i Varberg
24-25 oktober. Det var två tight planerade dagar som mycket handlade om SJF:s visioner, nationell
utbildning av judotränare, möjligheter att få betalda judotränare i framtiden, verksamhet som kan
ge intäkter, med mera. Visionen kommer att presenteras på SJF årsmöte i april 2021 och tas upp
för beslut där. Klubbarna och distrikten kommer att få en viktig roll i att verkställa visionen, till
exempel med hjälp från SISU.
För VJF:s styrelse,
Victoria Andersson
Ordförande
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Styrelsens sammansättning 2020
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant

Victoria Andersson
Peter Larsson
Catrine Matsson
Johan Rova
Fredrik Jonsson
Kenneth Lundahl

Vara
Lilla Edet
Trollhättan
Habo
Alingsås
Borås

Valberedningen
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Pontus Daag
Stefan Hemb
Göran Cornelius

Habo
Skövde
Skövde

Revisorer
Ordinarie
Suppleant

Dennis Lindberg
Rebecka Cornelius

Ansvarsområden
Hemsida & sociala medier
Tävling
Utbildning
Nya projekt

Catrine Matsson och Rebecka Cornelius
Victoria Andersson
Fredrik Jonsson
Peter Larsson
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Västergötlands judoförbund
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020
Under det gångna året har VJF inte haft så mycket verksamhet på grund av covid-19. Detta har
även inneburit att det inte varit så mycket ekonomisk aktivitet.
Efter det ajournerade årsmötet i Vara i februari avgick Rebecka Cornelius som kassör, och därefter
saknade VJF kassör. Catrine Mattsson tillträdde som kassör vid det fortsatta årsmötet i september.
VJF valde att investera i ett nytt bokföringsprogram genom Swedbank, eftersom VJF inte har haft
något eget sådant program tidigare. Det har dock varit stora problem med att få allt i drift, inte
minst på grund av att bankkontoren varit stängda för besök under covid-19. Fortfarande i början
av 2021 har det inte gått att få färdigt med nya firmatecknare och login till bokföringsprogrammet.
I Budgeten för 2020 var en av de större utgifterna RM. Detta blev inställt, och därmed blev det
heller inga utgifter för RM.
Vi fick i efterhand SDF-bidrag för 2018 & 2019, totalt 23 488:De utgifter vi har haft under 2020 har främst varit hyra av årsmöteslokal inklusive fika, samt
medaljer och gravyr till VG-serien.

Bilagor
•
•
•
•
•
•

Resultaträkning 2020
Balansräkning 2020
Budget 2021
Verksamhetsplan 2021
Lathund för Zoom
Fullmakt

Revisionsberättelse delas ut på årsmötet.
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Resultaträkning

2021-01-31 19:15

Västergötlands Judoförbund
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Period:
2020-01-01 - 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

PeriodAckumulerat Föreg. per.

Nettoomsättning
3310 Intäkter Västgötaserien

1 632,00

1 632,00

0,00

28 000,00

28 000,00

0,00

29 632,00

29 632,00

0,00

34 975,00

34 975,00

0,00

34 975,00

34 975,00

0,00

64 607,00

64 607,00

0,00

-3 311,00

-3 311,00

0,00

-3 311,00

-3 311,00

0,00

9 634,00

9 634,00

0,00

9 634,00

9 634,00

0,00

-1 600,50

-1 600,50

0,00

-900,00

-900,00

0,00

-3 900,00

-3 900,00

0,00

-6 400,50

-6 400,50

0,00

-77,50

-77,50

0,00

Rörelseresultat

64 529,50

64 529,50

0,00

Resultat efter finansiella poster

64 529,50

64 529,50

0,00

64 529,50 64 529,50

0,00

3700 Medlemsavgifter
Summa
Aktiverat arbete för egen räkning
3800 Bidrag
Summa
Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4310 Kostnader Västgötaserien
Summa
Handelsvaror
4110 Utgifter utbildning
Summa
Övriga externa kostnader
5100 Administrativa kostnader
5200 Bank kostnad
5890 Övrigt styrelsen
Summa
Summa Rörelsens kostnader

Beräknat resultat

Sida 1 av 1

Balansräkning

2021-01-31 19:15

Västergötlands Judoförbund
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Period:
2020-01-01 - 2020-12-31

Tillgångar

Ing balans

Ing saldo

Period Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

3 072,00

3 072,00

0,00

3 072,00

3 072,00

3 072,00

0,00

3 072,00

49 210,50

49 210,50

67,00

49 277,50

49 210,50

49 210,50

67,00

49 277,50

596,00

596,00

0,00

596,00

1930 Företagskonto

39 206,34

39 206,34

57 695,50

96 901,84

Summa Kassa och bank

39 802,34

39 802,34

57 695,50

97 497,84

Summa Omsättningstillgångar

92 084,84

92 084,84

57 762,50 149 847,34

Summa Tillgångar

92 084,84

92 084,84

57 762,50 149 847,34

Eget kapital, avsättningar och
skulder

Ing balans

Ing saldo

Period Utg balans

-87 324,78 -87 324,78

0,00 -87 324,78

Anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
1410 Lager av råvaror
Summa Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
1510 Kundfordringar
Summa Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1910 Kassa

Eget kapital
2010 Eget kapital, delägare 1
2019 Årets resultat, delägare 1

2 006,94

Summa Eget kapital

2 006,94

-85 317,84 -85 317,84

0,00

2 006,94

0,00 -85 317,84

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
Summa Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

-6 767,00

-6 767,00

6 767,00

0,00

-6 767,00

-6 767,00

6 767,00

0,00

-92 084,84 -92 084,84

Resultat

0,00

Sida 1 av 1

6 767,00 -85 317,84

0,00 64 529,50 64 529,50
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Budget VJF 2021
Utfall
2020

Intäkter
3100
3110
3200
3300
3310
3400
3500
3700
3800
3900

Läger
Utbildningar
RM/SC
DM
Västgötaserien
Ordförande konferensen
Judo5
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter

8300

Ränteintäkter
Summa intäkter

Budget
2021

1632

28 000
34 975

27 000
11 500

64 607

38 500

Kostnader
4100
4110
4200
4300
4310
4400
4500
4600
5100
5200
5210
5800
5810
5880
5890
5900

Läger
Utbildning
RM/SC
DM
Västgötaserien
Ordförande konferensen
Övriga kostnader/Judo5
Bredningsverksamhet
Administrativa kostnader
Bankkostnader
Kortavgifter
Styrelseresor
Styrelsen Logi
Årsmöte
Övrigt styrelsen
Övriga kostnader

6100

Marknadsföring/Information

7700

Nedskrivna fordringar

8400

Räntekostnader
Summa kostnader
Utfall

-25 000
-3 311

-1 000

-938
-600
-300
-3 534

-7 000
-2900
-600
-300
-1100

-1540

-600

-10 223

-38 500

54 384

0

Västergötlands Judoförbund
Årsmöte 2021-02-25

Förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021
På Svenska Judoförbundets årsmöte i mars skall SJF:s vision 2030 beslutas. Styrelsen förslag är att
VJF:s verksamhet skall synkroniseras med denna. Vi vill också fortsätta att arbeta med de fyra
fokusområden som vi haft under 2019 och 2020 eftersom vi inte har kunnat fullfölja alla på grund
av pandemin.
VJF:s fokusområden för 2019-2020 och mål t.o.m. 2020 har varit:
1. Öka antalet medlemmar inom distriktet
• Totala antalet medlemmar från 1164 till 1200.
• Antalet kvinnliga medlemmar från 391 till 420.
• Bibehålla antalet klubbar och träningslokaler.
2. Utbildning
• Vi har minst två distriktutbildningar / år, varav minst en till lägst assisterande klubbtränare.
• Varje aktiv klubb i distriktet har minst en licensierad klubbtränare.
• Vi har ökat från 9 till minst 12 licensierade domare.
• Vi har ökat från dagens 3 till minst 6 licensierade tävlingsledare.
• Genomföra del 2 av den distriktsfortbildning som startades november 2019 med Kenny
Kling.
3. Tävling
• Vi har i distriktet minst två nationella tävlingar som håller internationell nivå / år.
• Vi har 4-6 nybörjartävlingar / år tom U13.
• Vi har beredskap att stötta 1 nybörjartävling / år från U15 och uppåt.
• Vi upprätthåller samtidigt VG-seriens nya status som fortsättningstävling på nivån över
nybörjare med 4-6 tävlingar / år.
• Vi deltar på RM med två lag och tar minst 1 medalj.
4. Breddningsverksamhet/övrigt
• Under året skall vi komma igång med distriktets ungdomsråd och ha minst två träffar.
• Vi skall synas på sociala medier.
• Vi skall genomföra två distriktsläger.
• Vi skall ansöka om att få genomföra en Dan-gradering i distriktet.
• Vi skall skicka ut minst fyra VJF-nytt under året.
• Vi skall genomföra en distriktträff för klubbarna där vi tar fram en vision för distriktet
utifrån SJF:s vision.
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FULLMAKT
Västergötlands Judoförbunds årsmöte
Torsdag 25 februari 2021 via Zoom

___________________________________
är vid årsmötet ombud för

___________________________________
klubb
____________________________
Firmatecknares namnteckning

____________________________
Firmatecknares namnförtydligande

____________________________
Ort och datum

1

Lathund för Zoom
För att kunna delta på mötet behöver du skapa en användare
via https://zoom.us. Vi föreslår att du gör detta och testar zoom i god tid
innan mötet. Det är helt gratis att skapa ett konto. Nedan följer instruktioner
på hur du skapar ett konto och deltar i mötet. Har du redan ett konto och är
väl bekant med zoom kan du hoppa ner till del 2 så hittar du mötes ID eller en
direktlänk längst ner.

Del 1. Skapa konto
1. Gå in på https://zoom.us på webben.
2. Klicka på den orangea knappen i högra hörnet ”SIGN UP, IT´S FREE”.

3.
4.
5.
6.

Skriv in ditt födelsedatum.
Skriv in din e-mailadress.
Verifiera ditt konto genom att besvara bildfrågorna.
En bekräftelse skickas nu till e-mailadressen du angett. Klicka på
”ACTIVATE ACCOUNT”.

7. Fyll i ditt förnamn, efternamn och lösenord. Klicka på ”CONTINUE”.

8. Hoppa över nästa steg att bjuda in kollegor, Klicka på ”SKIP THIS STEP”.
9. Klicka på ”GO TO MY ACCOUNT”.
10. Ditt konto är nu skapat och redo att börja användas.

Del 2. Delta i mötet
1. För att delta på mötet, gå till https://zoom.us/signin och logga in.
2. Klicka på ”JOIN A MEETING” uppe till höger.

3. Skriv in Mötes ID: 940 8281 4418
4. Skriv in lösenord: 751944
5. Klicka på ”Tillåt”

6. Klicka på ”JOIN WITH COMPUTER AUDIO”
7. Värdarna släpper sedan in dig i mötet.
8. Stäng av din mikrofon. Klicka på ”MUTE” så att den röda bocken visas.
Mikrofonen ska vara avstängd då värdarna pratar.

9. Slå på din webbkamera. Klicka på ”START VIDEO” nere till
vänster så att den röda bocken försvinner.

10. Skriv meddelanden i chatten för att kommunicera med värdarna om du
har några frågor.

-

För att skicka ett öppet meddelande till alla deltagare: Välj ”TO:
EVERYONE” och skriv ditt meddelande.
För att skicka ett privat meddelande till en specifik person: Ändra från
Everyone och bläddra fram personen du vill skicka ett meddelande till
och klicka på namnet, skriv ditt meddelande och skicka.

Direktlänk till mötet:
https://zoom.us/j/94082814418?pwd=dTQzSG9IMXV6RjlOZERYL2NsZVRHZz09
För ytterligare instruktioner och support för zoom kan du gå in på:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193
Lycka till!

