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Föredragningslista Stockholms Fäktförbunds årsmöte 2015-05-09
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
2. Fastställande av föredragningslistan för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän samt erforderligt antal rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse för samma tid
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11. Val på ett år av ordförande, som tillika är styrelsens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val på ett år av minst en revisor och en revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Fastställande av årsavgift till Stockholms Fäktförbund
16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det inledda räkenskapsåret
17. Behandling av ärenden, som inkommit till styrelsen senast sex veckor före mötet
18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Ärenden av ekonomisk natur, som inte upptagits på föredragningslistan, får dock inte
avgöras
19. Beslut om val av ombud till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte jämte suppleanter
20. Beslut om val av ombud till Svenska Fäktförbundet årsmöte jämte suppleanter

Röstlängd
Följande föreningar har rösträtt vid Stockholms Fäktförbunds årsmöte 2016-04-06.
Förening
Djurgården IF Fäktning
En Garde Fäktförening Solna
Föreningen för Fäktkonstens Främjande
Jakobsbergs Fäktklubb
KFUM JKS Bredäng
KFUM Botkyrka FK
Saltsjöbadens IF F
Stockholms Allmänna Fäktförening
Upplands Väsby Fäktklubb
Vallentuna Fäktklubb
Ängby Fäktklubb
Utmärkelser
Styrelsen har inte fattat beslut om några utmärkelser under 2015.
Styrelsen
Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Angela Toscano
Ledamöter t.o.m. årsmöte 2016:
Pia Hedenskog (ÄFK)
Fredrik Sjödahl (SAF)
Mats Svensson (DIF)
Therese Ankarstrand (JKS)
Ledamöter t.o.m. årsmöte 2017:
Carola Bladin (EGF)
Ulf Fagell (FFF)
Emma Bergmark (DIF)

Valberedningens förslag inför årsmötet 2015:
Till ordförande på ett år föreslås Angela Toscano.
Omval av fram tills årsmötet sittande styrelseledamöter, för en tid av två år föreslås:
Fredrik Sjödahl (SAF)
Therese Ankarstrand (JKS)
Till nyval av ledamot, med en mandattid av två år, föreslås: Ännu inget förslag
Till nyval av ledamot fram till årsmötet 2017, som ersättning för Emma Bergmark som
avsagt sig sin plats i styrelsen föreslås: Ännu inget förslag

Till val av revisor för ett år föreslås omval av:
Ulf Sandgren
Till val av revisorssuppleant för ett år föreslås val av:
Angelica Gyllenhoff DIF
Förslag till valberedning, omval av:
Yvonne Hanses Fagell, FFF (ordförande)
Anita Wickman EGF

Verksamhetsåret 2015
Tävlingsverksamhet och läger
StFF har under verksamhetsåret uppmuntrat Stockholmsklubbar som arrangerar större
tävlingar med ett bidrag på 5 000 kr per tävling. De tävlingar som omfattats av bidraget 2015
är SAF-Pokalen/Rehbinderska priset (FIE satellit-VC) och Challenge Eugène Fillol. SAFpokalen fick med sin satellit-VC-status dessutom hallhyran betald av S:t Fäktförbund.
S:t Erikscupen
S:t Erikscupen genomfördes för nionde säsongen och med fortsatt stort antal deltagare.
Totalt genomfördes 809 starter under året, vilket ger ett genomsnitt av 162 starter per tävling.
Trots de praktiska problem som ombyggnaden av Åkeshovshallen inneburit har tävlingen
kunnat genomföras på ett utmärkt sätt.
Av Stockholms Fäktförbunds verksamhetsplan för 2016 framgår hur förbundet ser på
tävlingens framtid.
Lag-DM
Lag-DM var planerat att genomföras på samma vis som tidigare år, men någon tävling
utannonserades aldrig på grund av en kombination av flera faktorer, inkluderande lokal-, tidsoch ledningsaspekter.
Höstlovsläger
Stockholms Fäktförbund anordnade 2015 för fjärde gången i rad ett höstlovsläger i
Eriksdalshallen för florett och värja. Eftersom det under samma vecka genomfördes ett läger
på värja i Kungsängen för de äldre fäktarna (kadetter och uppåt) deltog inte så många äldre
ungdomar. Men lägret samlade 36 stycken yngre ungdomar på både florett och värja under
tre dagar.

Utbildning
En domarkurs i värja organiserades under våren 2015 i samband med Challenge Eugène
Fillol. Från kursen examinerades fyra nya distriktsdomare. Under året fanns inget tillfälle att
examinera på florett i Stockholm.
Domarkurs värja 8 deltagare

Lärare: Björn Rasmussen
Examinatorer: Joakim Lindqvist och Stefan Clausen
Examinerade domare:
Dan Löfgren (SAF)
Christer Laurell (Lidingö)
Christoffer Ejemyr (EGF)
Jonathan Bladin (EGF)

En GRUFF-utbildning anordnades i SAF:s lokaler.
Lärare: Ana Valero-Collantes, Mats Verdonk
Deltagare:
Henrik Carpelan (SSIF)
Caroline Eriksson (SSIF)
Niklas Folde (WFF)
Catarina Isaksson (ÄFK)
Miranda Jäderling (EGF)
Gustaf Magnusson (UF)
Paul Marquardt (DIF)
Erik Nilsson (UF)
Michael Nilsson (UF)
Isak Pertoft (EGF)
Karin Söderberg (UF)
Philip Wallenius (FFF)

Material
Efter lång väntan, först på bidraget från Stockholms Idrottsförvaltning, sedan på själva
leveransen, anlände i slutet av december 20 nya pister med Stockholms Fäktförbunds
logotyp till Åkeshovshallen. Pisterna, som beställts från företaget Artos, var kraftigt
försenade. Enligt uppgift från leverantören var skälet till förseningen att lastbilen med
pisterna blev stulen vid färjeterminalen i Tyskland. Artos omdirigerade därför pister som
skulle skickas till OS i Rio till Stockholm. Beställningen bestod av 16 grå och 4 röda pister.
Några av pisterna är dedicerade för tävlingar på SM- och internationell nivå för att vi på så
vis ska ha fräscha pister för finalrundorna under lång tid framöver.
Materialförrådet kompletterades också med tio nya vindor, tre batterier och diverse
reservdelar. Totalkostnaden för material uppgick till 459 508 kr inklusive moms. Bidraget från
Stockholms Idrottsförvaltning var 400 000 kr.
Ombyggnaden av Åkeshovshallen ställer till praktiska problem för StFF och de tävlingar som
arrangeras där. Ett problem är att det förråd vi har tilldelats i hallen, som ersättning för det
tidigare, är alldeles för litet. Dessutom saknas adekvat belysning. Enligt hallchefen är det för
närvarande inte möjligt att få ett större utrymme. Därför flyttades flertalet av de gamla
pisterna flyttats till EGF:s lokaler i Solna för tillfällig förvaring. Tio av dem har därefter sålts till
Gotlands FK. Resterande behålls tills vidare som reserv.
Salek Altauz har under året varit fortsatt ansvarig för vårt materialförråd och för att hålla
utrustningen i gott skick.

Årsredovisning 2015
Stockholms Fäktförbund, org.nr. 802008-4300
Styrelsen för Stockholms Fäktförbund lämnar härmed följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Stockholms Fäktförbund har till syfte att verka för att gynna fäktsporten inom distriktet som
omfattar Stockholms Idrottsförbund.
Förbundet är medlem i Svenska Fäktförbundet och Stockholms Idrottsförbund.
Verksamheten den 31 december 2015 omfattade 13 föreningar.
Intäkter och stöd till Stockholms Fäktförbund
Intäkterna har under 2015 bestått av medlemsavgifter från klubbarna, anmälningsavgifter
från och försäljning i samband med S:t Erikscupen, och avgifter för höstlovslägret. Till detta
kommer det så kallade SDF-bidraget som delas ut till specialidrottsdistriktsförbunden. För
2015 fick förbundet ett särskilt engångsbidrag från Stockholms stad för inköp av nya pister.
Beloppen framgår av Not 1 och Not 2.
Material
Under verksamhetsåret har Salek Altauz fortsatt som materialförvaltare och arvoderats för
detta uppdrag med 1 500 kr per månad.
Allmänt angående StFF:s ekonomi
Förbundet har fått ett större engångsbidrag för inköp av pister. Detta medför att årets resultat
uppgår till ett relativt stort belopp. Detta överskott består dock inte i kontanta medel utan av
värdet på pisterna vilket kommer att avskrivas på fem år.
På grund av engångsbidraget och tidigare överskott i kontanta medel har förbundet kunnat
göra det efterlängtade materialinköpet. Förbundets ekonomi måste ändå betraktas som
fortsatt god, även om det inte står lika mycket kontanta medel till förfogande efter årets slut
som tidigare år.
Ett fortsatt utvecklingsarbete med utbildning, tävlingsverksamhet och ökad verksamhet inom
medlemsföreningarna bör medföra ökade offentliga bidrag även i framtiden.
Förslag till disposition av årets resultat
Till årsstämmans förfogande står 347 726 kr.
Årets resultat: 347 726,83
Balanserade medel: 180 247,00
Summa att disponera: 527 973,83
I ny räkning balanseras: 527 973,83
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat inte anges.

Resultaträkning
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

1

201 699,00 kr

230 791,70 kr

2

462 809,00 kr

53 485,00 kr

664 508,00 kr

284 276,70 kr

Verksamhetens intäkter

Not

Förbundsintäkter
Offentligrättsliga bidrag
SUMMA

Verksamhetens kostnader
Förbundskostnader

3

-191 546,17 kr

-124 757,21 kr

Personalkostnader

4

-125 235,00 kr

-101 080,00 kr

-308 981,17 kr

-225 837,21 kr

347 726,83 kr

58 439,49 kr

2015-12-31

2014-12-31

22 538,00 kr

30 338,00 kr

SUMMA

Verksamhetens resultat

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Lagerstatus
Fodringar

5

426 457,66 kr

0,00 kr

Bank

6

78 978,17 kr

149 909,00 kr

527 973,83 kr

180 247,00 kr

Balanserat kapital

-180 247,00 kr

-121 807,51 kr

Årets resultat

-347 726,83 kr

-58 439,49 kr

Summa balanserat kapital

-527 973,83 kr

-180 247,00 kr

Leverantörsskulder

0,00 kr

0,00 kr

Övriga interimsskulder

0,00 kr

0,00 kr

Summa Skulder

0,00 kr

0,00 kr

527 973,83 kr

180 247,00 kr

inga

inga

Summa Tillgångar
Balanserat kapital och skulder

Kortfristiga skulder

Summa Eget Kapital och Skulder
Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

inga

inga

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Not 1 Förbundsintäkter
Medlemsavgifter
S:t Erikscupen
Höstlovsläger
Försäljning varor
Domarkurs
Summa

2 200,00 kr
156 549,00 kr
31 150,00 kr
11 800,00 kr
0,00 kr
201 699,00 kr

2 800,00 kr
142 841,70 kr
32 100,00 kr
20 050,00 kr
33 000,00 kr
230 791,70 kr

Not 2 Offentligrättsliga bidrag
SDF-Bidrag
Kommunalt särskilt bidrag för nya pister
Summa

62 809,00 kr
400 000,00 kr
462 809,00 kr

53 485,00 kr
0,00 kr
53 485,00 kr

0,00 kr
-23 719,00 kr
0,00 kr
-47 160,59 kr
-2 295,00 kr
-2 455,00 kr
-5 593,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
-1 350,00 kr
-23 175,21 kr
-77 998,37 kr
-7 800 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
-191 546,17 kr

-0,00 kr
-25 861,00 kr
-0,00 kr
-4 097,00 kr
-2 085,00 kr
-378,00 kr
-14 538,00 kr
-180,00 kr
-0,00 kr
-1 632,00 kr
-46 579,71 kr
-28 606,50 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
-800,00 kr
0,00 kr
-124 757,21 kr

-18 000,00 kr
0,00 kr
-64 400,00 kr
0,00 kr
-42 835,00 kr

-18 000,00 kr
-7 500,00 kr
-62 800,00 kr
0,00 kr
-12 780,00 kr

Tilläggsupplysningar

Not 3 Förbundskostnader
Inköp av varor
Lokalhyra
Övriga lokalkostnader
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Kontorsmaterial
Trycksaker
Postbefordran
Befarade förluster på kundfordringar
Bankkostnader
Tävlingskostnader
Övriga kostnader
Förändring av lager
Pokaler
Arrangemangskostnader
Resekostnader
Avskrivningar
Summa
Not 4 Personalkostnader
Arvode Materialförvaltare
Lön
Arvode domare
Skattefri bilersättning
Inhyrd personal

Summa

-125 235,00 kr

-101 080,00 kr

426 457,66 kr
426 457,66 kr

0,00 kr
0,00 kr

78 978,17 kr
78 978,17 kr

149 909,00 kr
149 909,00 kr

Not 5 Fordringar
Övriga fordringar*
Summa
Not 6 Bank
Checkräkningskonto
Summa

*Nya pister Inköpta för 426 457,66 kr.
Avskrives på fem år.

Revisionsberättelsese för
Stockholms Fäktförbund för verksamhetsåret 2015
Till årsmötet i Stockholms Fäktförbund

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Stockholms Fäktförbund för verksamhetsåret 2015. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingar och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed . Jag har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i förbundet för att bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig till förbundet eller handlat i strid mot förbundets stadgar och
föreskrifter. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förbundets föreskrifter.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med förbundets föreskrifter. Jag föreslår att
årsmötet
dels fastställer resultat-och balansräkningen,
dels beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar

Stockholm den 4/4, 2016

Av årsmötet vald revisor.

