
 

Sammanfattning av Svenska Taidoförbundets arbete under 2018 
 

 

Styrelsens arbete präglats av att Förbundet arrangerade Sverigeläger i Strömstad.  

Lägret resulterade ett ekonomisk vinst på 20 799,66 kr . 

Dock lokalhyran har inte blivit fakturerad av Strömstads Kommunen under 2018. Det ska 

styrelsen eventuellt ta hänsyn till i 2019 års budget. 

Landslaget har fått sponsring på närmare 30 kSEK av SB&K/RF under 2018. SM har gått 

med förlust (-6 tkr). 

 

Efter en kaotiskt 2017 behövde Styrelsen få ordning på ekonomin. Bokföringen blev 

upprättad av RF under året. Det gav ledamöterna möjlighet att lägga fokus och få koll på 

kostnaderna.  

Det medvetet kostnadskontrollen tillsammans med föreningarnas engagemang resulterade ett 

positiv resultat på 70 471 SEK. Resultatet ger bra förutsättningar till framtida satsningar inför 

EM i Finland 2019. 

 

Vid granskning av styrelsens arbete under 2018 följande observationer gjorts: 

 

- Endast konstitutionsmötes protokoll har upprättats 

- Bestyrkande handling om ekonomiska beslut saknas 

 

Eftersom styrelsens arbete - på grund av tidsbrist hos medlemmarna - varit sporadisk, då 

beslut vid olika tillfällen har gjorts via mejl, messenger eller telefon.  

På grund av saknad dokumentation - tex. för Sverigelägret – blir det oklart vilka ledamöter 

har varit inblandade och hur både det ekonomiska och det praktiska beslutet fattades. 

Brister i dokumentation kan leda till oklarheter och missförstånd. 

Samtidigt det kan orsaka större arbetsbelastning och ansvarstagande för några av 

styrelsemedlemmar.  

 

Jag föreslår att det kommande styrelsen ska lägga fokus att förbättra den bristande 

dokumentation framöver. Eventuellt introducera en digital plattform. Där ledamöterna 

samtidigt kan uttrycka deras åsikter inom diskussionsfrågorna / skriftligt /. Det skulle leda till 

förbättrad kommunikation och bättre ansvars- och arbetsfördelning.  

Plattformen skulle vara ett komplement till de fysiska träffarna när tiden inte skulle finnas för 

möten och snabba beslut måste tas. 

 

 

Även om det finns förbättringsområden, jag bedömer att Styrelsen hanterat situationen 

kompetent under 2018. Därför rekommenderar jag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

räkenskapsår 2018. 
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