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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ÅR 2021

Styrelsen i LUGI Fäktförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen och övriga förtroendevalda
Styrelsen har bestått av följande personer.
Ordförande:

Fredrik Melander

Kassör:

Micael Simonsson

Ledamöter:

Alex Ramsey
Ola Rauer
Anna-Frida Abrahamsson
Viktoria Balazs
Johan Schmidt

Övriga förtroendevalda har varit följande.
Revisor:

Martina Kvist Reimer

Valberedning:

Attila Frigyesi och Erik Palmstierna (ordförande)

Tränare
Följande personer har fungerat som tränare i föreningen under året.
Balázs Kónya
Alex Ramsey
Maurizio Vatta

tränare sabel (barn och ungdomar)
tränare sabel (barn och ungdomar)
tränare värja

Därutöver LUGI har en grupp av ungdomstränare som varit behjälpliga i
ungdomsgrupperna: Ylvali Melander, Måns Blixt, Hugo Palmstierna, Erik Simonsson,
Isak Stenblom, Csenge Kónya, Enikö Svertel och Daniel Carlstedt

Årsmöte, styrelsemöten och övriga möten
Årsmöte hölls den 1 mars 2022
Styrelsen har under året hållit 8 formella styrelsemöten och mellan dessa möten har
styrelsen kommunicerat genom e-mail och telefonsamtal.
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Verksamheten under 2021
Föreningen har som målsättning att bedriva fäktningsverksamhet för barn,
ungdomar och vuxna i alla de tre vapnen florett, värja och sabel. Föreningen är, i
mån av plats, öppen för alla intresserade, både motionärer och elitsatsande.
Verksamheten under 2021 har fortsatt i stor utsträckning präglats av
coronapandemin. Klubben har arbetet intensivt med att under säkra och trygga
former hålla igång så mycket verksamhet som möjligt, inte minst för alla vår barnoch ungdomsfäktare.
Träningspassen bedrivs eftermiddagar och kvällar måndag-fredag samt under
dagtid på helgerna. Träningen uppgår till totalt 30-35 timmars tränarledd
undervisning per vecka.
Under sommaren arrangerades tre omgångar med 1-2 veckor långa ”Summercamp”
för upp mot 70 barn och ungdomar och klubben höll även öppet för fäktning
kvällstid under sommaren. Det genomfördes också flera lägerveckor för våra
fäktgrupper under sommaren.
Under året har föreningen bedrivit en aktiv och omfattande fäktskoleverksamhet,
under ledning av Maurizio Vatta samt med stöd från flera erfarna ungdomstränare i
klubben.

Under året har klubbens utrustning
regelbundet inventerats, tvättats och lagats
samt kompletterats med nya inköp för att
stödja den växande ungdomsverksamheten.
Föreningen har sett till att det alltid har
funnits hela och fungerande vapen.
Löpande utveckling har också skett i vår
fäktsal med bland annat nya väggskydd och
ljuddämpning m.m.

Figur 1 Ny bild i entrén

Medlemmar
Under året har föreningen haft 172 betalande medlemmar (2020: 175 st), varav 98
är under 20 år och 49 är flickor/kvinnor. Föreningen arbetar aktivt för att få en
jämn könsfördelning i samtliga träningsgrupper.

Ekonomi och administration
Föreningens resultat för år 2021 visar ett underskott med 57.884 kr. Årets
underskott förklaras av en engångskostnad på ca 100.000 kr för det nya golvet i
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fäktsalen som föll på 2021. Bortsett från denna engångspost så är resultatet är
i huvudsak en följd av fortsatt stort antal aktiva fäktare i klubben samt ett
aktivt och framgångsrikt arbete med att söka externa stöd och bidrag. Det egna
kapitalet uppgic vid årskiftet till 446 597 kr.
Intäkter
Föreningens inkomster består i huvudsak av medlems- och träningsavgifter, LOKstöd, övriga bidrag samt intäkter från provpass.
Medlemsavgiften var 2021 200 kr per år. Träningsavgiften är 1000 kr för ungdomar
och kadetter och 1200 kr per termin för juniorer och seniorer. Deltagande i
Fäktskolan kostar 1000 kr. Medlems- och träningsavgifter inbringade under året
totalt ca 420.00 kr.
LOK-stödet från stat och kommun och det särskilda Lokalkompensationsstödet
uppgick till sammanlagt ca 200.000 kr.
Föreningen fick därutöver generösa stöd från bland annat Sparbanksstiftelsen Finn,
Lekande Barns Fond Folke Ljungdahls Stiftelse, Lunds kommun, Skåneidrotten/SISU
uppgående till sammanlagt ca 85.000 kr.
Kostnader
Föreningens kostnader utgörs i huvudsak av lokalhyra, materielinköp och
lönekostnader.
Kostnader för lokalhyra uppgick till ca 236.800 kr
Ersättningar för tränare och ledare uppgick till ca 224 023 kr (inklusive sociala
avgifter).
Föreningen har köpt materiel och utrustning för ca 101 000 kr. Inköpen avser i
huvudsak fäktutrustning (masker, klingor, fäktjackor). Den extra höga kostnaden
för 2021 förklaras till viss del av inköp av 2 nya trådlösa fäktsystem. Därutöver har
inköp gjorts av förbrukningsmateriel, såsom klingor och delar till dessa, samt
nyanskaffning av lånematerielen, såsom västar, masker och handskar.
Kostnaderna för våra egna tävlingar var låga 2021 och uppgick till ca 5000 kr och
våra kostnader för externa kostnader (startavgifter, domaravgifter mm) var ca
20.000 kr.
Administration
Föreningen har Sparbanken Skåne som leverantör av banktjänster och har under
året anlitat SISAB för att sköta bokföring m.m.
Medlemsregister förs i KanslietOnline Tränarnas rapportering av LOKstödsberättigade aktiviteter görs direkt i KanslietOnline. Klubben gick under 2020
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över till över till det nya system vilket avsevärt underlättat den administrativa
hanteringen i klubben.

Höjdpunkter under året
Trott ett år präglat av Cornonpanademin så har föreningen bedrivit en omfattande
träningsverksamhet, läger, utbildningar, tävlingar mm. Nedan följer ett urval av
årets höjdpunkter
Under senvåren arrangerades vi i samband
med ett veckolångt läger den interna
tävlingen ”LUGI 13 Sabre cup” för att ge
våra unga fäktare en möjlighet att tävla efter
den långa Coronanedstängningen.
Domarseminarium

Figur 1 LUGI 13 Sabre cup

I juni arrangerade vi också ett 2 timmar långt
domarseminiarium online med en av världens främsta sabeldomare Medhat ElBakry (https://fie.org/referees/10075) med fokus på bla attacker och prioritet.
Medhat har tidigare besökt klubben i samband med Nordiska Mästerskapen 2018.
Detta var den första delen i vad vi hoppas skall bli en långsiktig utbildningssatsning.

Figur 3 Seminarium med Medhat El-Bakry

Figur 2 Summer camp 2021

Summeramps
Traditionsenligt arrangerade vi under sommaren en rad veckolånga
”Summercamps” för barn och ungdomar. En populär och väldigt bra introduktion till
fäktsporten. I år deltog över 70 barn i träningsveckorna, flera av deltagarna har
sedan fortsatt i klubben under hösten. Flera av våra ungdomsfäktare hjälpte till och
ledde verksamheten på ett förtjänstfullt sätt.
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Tränarutbildning
I juni deltog Csenge, Måns, Hugo och
Enikö tillsammans med deltagare från
Sverige i Svenska Fäktförbundets
utbildning ”Fäktträning i grupp” i
Bosön, Stockholm och därmed har
klubben fått ytterligare ett gäng nya
tränare!

hela

Figur 4 Tränarutbildning på Bosön

Internationella läger
Under sommaren deltog klubbens fäktare på en rad internationella läger. På
hemplan arrangerades en lägervecka tillsammans med den ungerska
ungdomsfäktare från BVSC och deras tränare Kolos Kun. Våra elitsatsande
sabelungdomar deltog också på sensommarläger i både Debrecen och i Budapest
för att förbereda sig för höstens internationella tävlingar. På dessa läger fick dom
möjlighet att mäta sig med några av de främsta unga fäktarna i Europa.

Figur 5 Läger med Kolos Kun i
Lund

Figur 6 Läger i Debrecen
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Figur 7 Läger i Budapest

Under höstlovet arrangerades ett mycket uppskattat läger tillsammans med den
italienske tränaren Robert Szpak. Stort tack till alla föräldrar som hjälpte till med
det praktiska arrangemanget och ställde upp med övernattning mm.

Figur 8 Höstlovsläger med Robert Szpak

Stöd till medlemmar
Föreningen har mycket materiel och utrustning för utlåning. Som ny medlem får
man låna i princip all utrustning. När man har fäktat en termin ska medlemmen
börja köpa utrustning enligt en angiven trappa alternativt betala en utrustningshyra
utöver träningsavgiften.
Under året har föreningen organiserat flera medlemsinköp från PBT för att
underlätta för föreningens medlemmar att inhandla egen utrustning.
Klubben strävar också efter att ekonomiskt stödja unga fäktare som tävlar genom
att delfinansiera domarkostnader och kostnader för medföljande tränare.
Klubben har också som policy att stödja medlemmar som vill utbilda sig inom
fäktsporten, som tex domare, ungdomstränare mm.
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Egna tävlingar
Edling cup
I oktober kunde vi efter ett långt pandemiuppehåll
genomföra Edling cup. Edling cup är en del av
Sydsvenska cupen och samlar barn, ungdomar och
äldre fäktare från de sydsvenska klubbarna. Klubben
hade er än 25 (!) egna fäktare på pisterna och det
var många barn som gjorde sin första tävling.
Tävlingen hölls den här gången på Vipeholmshallen.
Klubben vill särskilt tacka alla medlemmar och
föräldrar som ställde upp med förberedelser och
genomförande!
Figur 9 Edling cup

Tävlingsdeltagande och resultat
Föreningens tävlingsdeltagande har under året varit mer begränsat än vanligt sedan
flertalet regionala, nationella och internationella tävlingar ställs in pga.
Coronapandemin.
Bland de regionala tävlingsresultaten kan nämnas:

Mängder av medaljer på Edling
cup i Lund och Sydkampen i
Malmö

Guld i
Renässansturneringen i
Kalmar
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1 guld, 2 silver och 4 brons
vid Aramis cup

Bland de nationella resultaten vill vi gärna framhålla våra SM medaljer!

Guld, Silver, brons i
damsabel på SM i
Kalmar

Flera medaljer på USM!

Bland de internationella resultaten vill vi gärna framhålla:

Emma och Gabriel kvalificerar sig till
kadett-EM i NoviSad 2022 på ECC i
Istanbul

Gabriel Nordisk mästare i U17 sabel

Årets sportsliga höjdpunkt var när Csenge - tävlande för sin ungerska klubb - vinner
Europen Cadet Cup-tävlingen i Gödöllö. Det var mycket länge sedan klubbens
fäktare nådde internationella framgångar på den här nivån. Stort grattis!
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Figur 10 Csenge sätter sista stöten i ECC-finalen
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NATIONELLA TÄVLINGSRESULTAT
USM
U15 sabel
Malte Persson
Noah Persson Vogues
Haris Naveed Mumtaz
Bence Breznai
Bror Henry Ward

Plats

2
3
5
6
7

U15 värja herrar
Hugo Palmstierna

20

U17 sabel herrar
Gabriel Frigyesi
Malte Persson
Nils Ekdahl
Bence Breznai
Noah Persson Vogues

1
6
5
8
7

U17 värja damer
Emma Schmidt

23

U17 värja Herrar
Erik Simonsson
Hugo Palmstierna

9
27

Florett U17 damer:
Emma Schmidt

15

Malmö International
Värja herrar
Martin Bluck
Erik Simonsson
Ola Rauer
Alexander Ramsey

51
69
77
94

Värja damer veteran v40
Monika Hartl

5

Värja damer
Monika Hartl

40

Värja herrar veteran
Attila Frigyesi

2

Värja herrar veteran v50

SM

Värja herrar
Martin Bluck
Attila Frigyesi
Patrik Trulsson
Sabel damer
Csenge Konya
Enikö Svertel
Taisiia Kuzmenko
Emma Öhman
Elnaz Sarkheyli

Plats

19
31
48

1
2
3
7

Sabel herrar
Balazs Konya
Alexander Ramsey
Daniel Carlstedt Ringius
Malte Persson
Gabriel Frigyesi
Nils Ekdahl
Noah Persson Voges

7
9
10
11
12
14
16

Värja herrar veteran v50
Attila Frigyesi

3

Sydkampen
Värja U13 Damer
HEDVALL Zelda
MUHRER Viktoria
PERSSON Elsa

1
2
3

U13 värja herrar
ABARAVICIUS Juozas
PERSSON Oskar
HELLNER WALLÉN Wilhelm
PERSSON Måns
CAGNOTTO Orlando
VANG Cato
BLOMQVIST Isaac

1
2
3
3
5
7
8

U11 Open
FRÖJD Nils

1

11

Attila Frigyesi
Ola Rauer
Alexander Ramsey

3
5
6

LAG

17

Edling cup
U13 damer värja
FRIGYESI Agnes
GONZALEZ Alicia
HEDVALL Zelda
OLANDER Hanna

1
2
3
6

U13 värja herrar
CAGNOTTO Orlando
PERSSON Måns
VANG Cato
CHABERA Josef
ABARAVICIUS Juozas
HELLNER WALLÉN Wilhelm
NAVEED MUMTAZ Haris
PERSSON Oskar

1
2
3
3
5
6
7
8

U15 värja herrar
Abaravicius, Juozas
U11 Open
FRÖJD Nils
KARLMARK Oliver
KOSTOGIANNIS Paris
FRIGYESI Klara

3
1
2
3
4

Värja Damer senior
Emma Schmidt

5

Värja Herrar senior
Erik Simonsson
Martin Bluck
Patrik Trulsson
Gabriel Frigyesi
Attila Frigyesi
Erik Svenning
Måns Blixt
Ola Rauer
Daniel Ringius Carlstedt

3
3
5
9
11
13
15
17
18

ARNASON Gudjon
KARLMARK Oliver
KOSTOGIANNIS Paris
ÖHNNER Siri

2
3
4
6

Värja damer senior
Emma Schmidt
Monika Hartl

2
3

Värja herrar senior
Erik Simonsson
Patrik Trulsson
Hugo Palmstierna
Ola Rauer
Erik Svenning

5
9
13
14
17

Aramis cup
Värja herrar U17
Hugo Palmstierna

7

Värja damer u13
HEDVALL Zelda
MUHRER Viktoria
GONZALEZ Alicia
OLANDER Hanna
PERSSON Elsa

2
3
3
5
6

Värja U13 herrar
HELLNER WALLÉN Wilhelm
ABARAVICIUS Juozas
VANG Cato
PERSSON Oskar

12

1
3
3
5

JSM
Värja U20 herrar
Erik Simonsson

20

Uppsala Cup
Värja Seniorer herrar
Erik Simonsson

13

Värja U20 herrar
Erik Simonsson

11

Värja U17 damer
Emma Schmidt

16

Värja U20 damer
Emma Schmidt

16
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INTERNATIONELLA TÄVLINGSRESULTAT

Nordiska
mästerskapen

Plats

ECC Göddlö

Sabel herrar U17
Gabriel Frigyesi
Malte Persson

1
5

Noah Persson Voges

17

Sabel herrar u17
Gabriel Frigyesi
Malte Persson
Noah Persson
Voges

3

Sabel Damer U17
Csenge Konya

Sabel herrar veteran
Attila Frigyesi
Sabel herrar U20
Gabriel Frigyesi
Daniel Carlstedt Ringius
Malte Persson
Sabel herrar U15
Malte Persson

Plats

94
179
182

1

ECC Istanbul
3
8
12

Sabel herrar U17
Gabriel Frigyesi

53

8

Sabel damer U17
Emma Öhman

56

14

Lugi Fäktförening
845002-4321
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Utskrivet 2022-02-19 10:06
Senaste vernr A 335

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Budget

-500,00
1 600,00
3 200,00
1 820,00
386 950,00
7 800,00
900,00
1 795,00
14 695,00

-500,00
1 600,00
3 200,00
1 820,00
386 950,00
7 800,00
900,00
1 795,00
14 695,00

418 260,00

418 260,00

484 000,00

152 183,00

152 183,00

130 000,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3010
3011
3012
3013
3015
3110
3113
3510
3540

Tävling/träning (individuella idrotter)
Entréavgifter (utrustningsavgift
Skåphyra
LUGI Tävlingsarrangemang
Träningsavgifter
Idrottsarrangemang Träningsläger/summercamp
Start/anmälningsavgifter
Kiosk och serveringsintäkter
Fäktshopen

Summa nettoomsättning

0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
40 000,00

20
4
10
380
30

Aktiverat arbete för egen räkning
3810
3820
3870
3880
3890

Kommunalt bidrag (bl.a. aktivitets- och
lokalkompensationsbidrag)
Statliga bidrag (bl.a. LOK-stöd riksidrottsförbundet)
Erhållna stipendier/fonder
Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)
Medlemsavgifter

45
45
40
34

207,00
000,00
835,30
000,00

45
45
40
34

207,00
000,00
835,30
000,00

50 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00

Summa aktiverat arbete för egen räkning

317 225,30

317 225,30

240 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

735 485,30

735 485,30

724 000,00

-14
-6
-12
-3
-101
-4

-14
-6
-12
-3
-101
-4

-167 772,80

-167 772,80

-152 000,00

567 712,50

567 712,50

572 000,00

-236 800,00
0,00
-1 500,00
-5 969,00
-975,00
-1 500,00
-14 306,00
-5 335,91
-3 856,81
-5 250,00
-114 709,00

-236 800,00
0,00
-1 500,00
-5 969,00
-975,00
-1 500,00
-14 306,00
-5 335,91
-3 856,81
-5 250,00
-114 709,00

-236 800,00
-1 500,00
0,00
-5 000,00
0,00
-2 000,00
-7 000,00
-8 000,00
-2 000,00
-3 000,00
0,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4010
4011
4012
4013
4020
4022
4024
4118
4121
4541

Externa Tävlingsarrangemang-deltagaravgifter
Externa Tävlingsarrangemang-domaravgifter
Externa Tävlingsarrangemang-resa & logi
LUGI Tävlingsarrangemang
Inköp materiel
Priser, medaljer
Presenter och Festligheter
Plan/hallhyror
Funktionärskostnader
Inköp av idrottskläder

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

347,48
100,00
000,00
146,51
017,81
113,00
0,00
-17 125,00
0,00
-9 923,00

347,48
100,00
000,00
146,51
017,81
113,00
0,00
-17 125,00
0,00
-9 923,00

-15
-8
-6
-5
-80
-3
-3
-10
-2
-20

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Övriga externa kostnader
5010
5410
5480
5500
5890
6310
6530
6540
6570
6980
6990

Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Arbetskläder och skyddsmaterial
Reparation och underhåll
Övriga resekostnader
Försäkringar
Administration --> Redovisningstjänster
IT-tjänster
Bankkostnader
Medlems- och föreningsavgifter
Övriga externa kostnader
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Lugi Fäktförening
845002-4321
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Utskrivet 2022-02-19 10:06
Senaste vernr A 335

Resultatrapport
ÅRL

Summa övriga externa kostnader

Period

Ackumulerat

Budget

-390 201,72

-390 201,72

-265 300,00

-162 000,00
0,00

-162 000,00
0,00

0,00
-192 000,00

-11 131,00

-11 131,00

-30 000,00

-50 892,00
-9 957,85
-1 375,00

-50 892,00
-9 957,85
-1 375,00

-69 744,00
-5 000,00
-4 000,00

-235 355,85

-235 355,85

-300 744,00

-57 845,07

-57 845,07

5 956,00

-39,00

-39,00

0,00

-39,00

-39,00

0,00

-57 884,07

-57 884,07

5 956,00

-793 369,37

-793 369,37

-718 044,00

57 884,07

57 884,07

0,00

57 884,07

57 884,07

0,00

0,00

0,00

5 956,00

Personalkostnader
7010
7110
7111
7510
7612
7630

Löner till kollektivanställda
Löner till idrottsutövare och tränare
Löner idrottsutövare ( under halva basbeloppet)
sommarjobbare
Lagstadgade sociala avgifter
Utbildning, idrottsutövare/tränare
Personalrepresentation

Summa personalkostnader
RÖRELSERESULTAT
Finansiella poster
8410

Räntekostnader

Summa finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
8999

Årets resultat

Summa årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT
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Lugi Fäktförening
845002-4321
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Utskrivet 2022-02-19 10:04
Senaste vernr A 335

Balansrapport ÅRL
Ing balans

Period

Utg balans

TILLGÅNGAR
Övriga fordringar
1630
Avräkning för skatter och avgifter

29,00

-28,00

1,00

0,00

59 200,00

59 200,00

29,00

59 172,00

59 201,00

74 480,83

16 922,93

91 403,76

454 283,92

-150 000,00

304 283,92

Summa kassa och bank

528 764,75

-133 077,07

395 687,68

Summa tillgångar

528 793,75

-73 905,07

454 888,68

-294 651,07

-139 190,64

-433 841,71

1700

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

Summa övriga fordringar
Kassa och Bank
1930
Checkräkningskonto
1940

Bank (övriga konton)

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott
2010
Eget kapital
2068

Resultat föregående år

-139 190,64

68 550,60

-70 640,04

-433 841,71

-70 640,04

-504 481,75

Årets över-/underskott
2069
Årets resultat

-70 640,04

128 524,11

57 884,07

Summa årets över-/underskott

-70 640,04

128 524,11

57 884,07

-504 481,75

57 884,07

-446 597,68

-5 550,00

1 500,00

-4 050,00

Summa balanserat över-/underskott

Summa eget kapital
SKULDER
Övriga skulder
2710
Personalskatt
2730

Lagstadgade sociala avgifter

2910

Upplupna löner

-5 812,00

1 571,00

-4 241,00

-12 950,00

12 950,00

0,00

Summa övriga skulder

-24 312,00

16 021,00

-8 291,00

Summa skulder

-24 312,00

16 021,00

-8 291,00

-528 793,75

73 905,07

-454 888,68

0,00

0,00

0,00

Summa eget kapital och skulder
BERÄKNAT RESULTAT
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LUGI BUDGET 2022
Budget 2022
Medlemsavgifter
3890 Medlemsavgifter
Summa medlemsavgifter

30000
30000

Gåvor och bidrag
3810
3820
3870
3880
Summa gåvor och bidrag

Kommunalt bidrag (bl.a. aktivitets- och lokalkompensationsbidrag)
Statliga bidrag (bl.a. LOK-stöd riksidrottsförbundet)
Erhållna stipendier/fonder
Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)

130000
50000
0
0
180000

Verksamhetsintäkter
3010
3011
3012
3013
3015
3110
3113
3210
Summa verksamhetsintäkter

Tävling/träning (individuella idrotter)
Entréavgifter (utrustningsavgift)
Skåphyra
LUGI Tävlingsarrangemang
Träningsavgifter
Idrottsarrangemang/Summercamps/läger/events
Start/anmälningsavgifter
Provpassarrangemang

16 000,00
10 000,00
4 000,00
10 000,00
372 000,00
66 500,00
0,00
0,00
478 500,00

Försäljningsintäkter
3510
3540
3700
3750
Summa försäljningsintäkter
Övriga intäkter

Kiosk och serveringsintäkter
Fäktshopen
Öresutjämning
Öres och kronutjämning

2000
25 000,00
0
0
27 000,00

3990 Administrativa intäkter
3991 Administrativa intäkter
Summa övriga intäkter
Summa intäkter

0
0
0
715 500,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4010 Externa Tävlingsarrangemang-deltagaravgifter
4011 Externa Tävlingsarrangemang-domaravgifter
4012 Externa Tävlingsarrangemang-resa & logi
4020 Inköp materiel
4022 Priser, medaljer
4024 Presenter och Festligheter
4118 Plan/hallhyror
4120 Materialkostnader
4121 Funktionärskostnader
4013 LUGI Tävlingsarrangemang
Summa verksamhetskostnader

0,00
-8 000,00
-20 000,00
-50 000,00
-3 000,00
-3 000,00
-10 000,00
0
-2 000,00
-5 000,00
-101 000,00

Försäljningskostnader
4541 Inköp av idrottskläder
Summa försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
5010
5060
5090
5410
5480
5500
5810
6110

Lokalhyra
Städning och renhållning
Övr lokalkostnader
Förbrukningsinventarier
Arbetskläder och skyddsmaterial
Reparation och underhåll
Biljetter
Administration

-20000
-20 000,00

-236 800,00
0,00
0,00
-1 500,00
0,00
-5 000,00
0,00
0,00

6310 Försäkringar
6530 Administration --> Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader
6980 Medlems- och föreningsavgifter
6990 Övriga externa kostnader
6900 Övriga externa kostnader
Summa övriga externa kostnader

-2 000,00
-14 000,00
-8 000,00
-2 000,00
-3 000,00
0,00
0,00
-272 300,00

Personalkostnader
7110
7111
7510
7612
7630
Summa personalkostnader

Löner till idrottsutövare och tränare
Löner idrottsutövare ( under halva basbeloppet)
Lagstadgade sociala avgifter
Utbildning, idrottsutövare/tränare
Personalrepresentation

Summa kostnader
Verksamhetens över-/underskott

-192 000,00
-30 000,00
-60 867,00
-5 000,00
-4 000,00
-291 867,00
-685 167,00
30 333,00

Finansiella kostnader
8410 Räntekostnader
Summa finansiella kostnader
Över-/underskott efter finansiella poster

0
0
142 506,64

Årets över-/underskott
8999 Årets resultat
Summa årets över-/underskott
BERÄKNAT RESULTAT

-139 190,64
-139 190,64
3 316,00

Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten
3410 Utrustningsavgift
4910 Övriga kostnader
Summa Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten
<!-- PAGE BREAK -->

0
-3 316,00
-3 316,00

Förslag till Verksamhetsplan 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsätta att stärka våra befintliga träningsgrupper i värja och sabel.
Arrangera minst två tävlingar: LUGI Sabeln och Edling cup
Arrangera klubbmästerskap den 6 Juni.
Stödja och arrangera återkommande träningsläger och annan lägerverksamhet
Utveckla och förstärka verksamheten för tävlingsintresserade ungdomar
Ta fram mandat och tillsätta ett ”ungdomsråd” för input till styrelsen.
Fortsätta att utbilda och stödja ungdomstränare och domare
Säkra en god struktur för implementing av vår ”Code of conduct”
Förbättra kommunikationen mellan styrelse och medlemmar
Utveckla klubbens organisatoriska struktur med tydligare roll- och
ansvarsfördelning för alla centrala funktioner i klubben.
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Overall goals
•
•
•
•
•
•

Three weapon club
Sustainable organizational design and support systems
Finance and economy is long term sustainable
Fencers that are competing on each level
Good club-feeling with defined core values
Sustainable number of fencers in training groups on each level

GOALS
Three weapon club
• Support all three weapons in training and competition
• World class three weapon club
Sustainable organizational design and support systems
• We support referees, coaches and youth coaches
• Transparent training schedule
• Organizational stability
Finance and economy is long term sustainable
• Two paid coaches
• Positive results
Fencers that are competing on each level
• Produce Olympic calibre fencers
• Good results on European level
• Active on the national scene and medals on national
level
• Many fencers competitive on local level

Good club-feeling with defined core
values
• God stämning
• Like to come to competitions
• Have a good club climate

Sustainable number of fencers in training
groups on eachlevel
• 200 active fencers
• Broad, but not to huge base of
beginners
• Active groups on al levels with critical
mass
• Fencing for fun
• Fencing for recreation
• Fencing for competition
• Clear progression from beginner to
junior

Roadmap (update after Årsmöte)

LONG TERM
DEVELOPMENT

COMPETITION

NOW

2022 SPRING
Actively push
fencers for
competitions
Organize small
competitions
monthly

Driving schedule for
competitions

2023-

•
•
•
•

Outreach to
University students
– nations
competitions

Three weapon club
Sustainable organizational design
and support systems
Finance and economy is long term
sustainable
Fencers that are competing on each
level
Good club-feeling with defined core
values
Sustainable number of fencers in
training groups on each level

Have more camps
to introduce fencing
for youth
Complete the hall
Club social
Actively find
activities:
sponsors
Train members who
• Newsletter
are interested to be
Have a store for
External help • Youth outreach
referees
equipment
develop
board • Leadership
Define clear
Continue
• Social Events
Improved training
and
coach
development
recruitment
• Christmas
schedule
groups
SISU
process for fencers
activities
Drive applications
• BBQ
Club
U11 ->U13, U15 etc
for funding
• etc
clothing
Sustain youth
Clear equipment
fencers in critical
Work with core
policy
Code of conduct
Keep current
age
values
coaches
Engaging sense Communicate
Start procedure to
Club pictures
of belonging
fill up functions
club goals
Activities to keep
Develop more
Engaging
sense
current fencers
sustainable budget
Initiate regular
of belonging
procedure
club meetings

Discuss the role of
foil in the club

New training areas

FACILITIES &
SCHEDULE

2022 FALL

•
•

MEMBERS & COACHES

ORGANIZATION & ECONOMY

CLUB FEELING

Till
Lugi Fäktförening, Lund
Motion till årsstämman 2022 ang elitsatsande ungdomars träningstider.

Under den senaste åren har flera av Lugis ungdomsfäktare börjat ta fäktningen på allvar
med sikte på en plats i kadett- och juniorlandslaget. Dessa ambitiösa fäktare skulle vela
representera Lugi och deras länder på Europa kupper samt Europa- och Världsmästerskap
där de tar upp kampen med den internationella ungdomseliten.
Alla klubbar med elitsatsning, vare sig svenska eller internationella, erbjuder
tävlingsfäktarna träningstider i fäkthallen alla vardagar redan från U15 ålderklasserna.
På denna nivå är fäktträningar alla vardagar ett minimum krav som man inte kan nå resultat
utan.Just därför säkrar varje klubb träningstillfällen fem dagar i veckan för sina
tävlingsfäktare.
Även Svenska Fäktförbundets landslags uttagningskriterier kräver en viss
träningsvolym 4från fäktare som är i satsning vilket inte kan uppfyllas utan dagliga
träningar (U15 420h/år = 8h/vecka, kadet 630h/år = 12h/vecka, juniorer 840h/år =
16h/vecka).

Vi föreslår:
att föreningen stödjer sina elitsatsande ungdomsfäktare genom att åstadkomma ett
träningsschema där ungdomseliten kan träna varje vardag, alltså fem dagar i veckan i
fäkthallen under normala träningstiden (minst en och halv timme, inte tidigare än 16.00 och
inte senare än 20.30). Dessa träningstillfällen behöver naturligtvis inte vara egna. Det funkar
utmärkt att ungdomseliten tränar tillsammans med de andra fäktarna i klubben.

Lund, 2022-01-31
Gabriel Frigyesi, Csenge Kónya och de andra tävlingsfäktarna:

Bilaga:
Träningsschema Ängby Fäktklubb

To: Lugi Fäktförening, Lund
Motion for the 2022 Annual Meeting concerning “sharing the fencing hall”
Background
LUGI Fencing Club rents a fencing hall at Victoriastadion with an area of approximately 190
sq.m. There are markings on the floor to designate fencing pistes. In total there are 8 pistes 6 regular and two short for individual lessons, which means that 12 fencers can fence
simultaneously on the six long pistes while two can take individual lessons with their coach
on the short pistes.
During the autumn 2021 the average number of U15 group fencers was around 5-6 kids per
session that corresponds to usage of only 3 pistes out of the available 6.
At the same time the competing fencers of the club have no possibility to fence in the fencing
hall or receive individual lessons and to properly prepare for the upcoming National and
International competitions because they are not allowed to use the available free pistes
when another group is having a training session.
All of the above means that we do not use the rented space efficiently. Besides, the club
board has not been able to solve the training needs of its competition group kids.
According to Idrottsrörelsens uppförandekod "...verksamheten och alla beslut du fattar ska
ha barnens bästa för ögonen".
Therefore I propose a generic sharing policy:
●

To encourage fencers and coaches of different groups to work together and share the
hall.

●

To allow coaches to use the short pistes to give lessons any time during opening
hours, including training sessions of other groups.

●

To allow fencers to use available pistes for bouting during the bouting section of the
training sessions of non-beginner groups.

Taking into account that LUGI fencing Club has goals related to “Good club-feeling and club
climate”, “support of Fencers that are competing on each level: including “(I) Produce
Olympic caliber fencers; (II) Good results on European level”, such a sharing policy will
support:
1. active fencers who would like to develop and participate in different competitions;
2. positive atmosphere and cooperation among members.
Please see the example of schedule in attachment.
Lund, 2022-01-31
Anna Kuzmenko.

Attachment:
This is an example of a training schedule based on the policy of sharing the fencing hall.
Note: the changes to current schedule are in bold. Schedule for other groups remains
unchanged.
Måndag
16.00-17.00 Sabel (U11) Alex
17:00-18.30 Sabel fortsättning (U13/U15) Allex
18.30-20.00 Lugi kadet, sabelfokus Balazs (sabel), Maurizio (värja)
20.00- 21.30 Senior sabelfokus
Tisdag
16.00-17.15 Värja (U11) Maurizio
17.15-18:30 Värja (U13) Maurizio
17.00-18.00 Sabel footwork: HANDBALL AREA Balazs
18:30-20:00 Lugi kadet: värjafokus Maurizio (värja), Balazs (sabel)
20:00-21.30 Senior värjafokus Maurizio
Onsdag
16.00-17.00 Sabel (U11) Alex
17:00-18.30 Sabel fortsättning (U13/U15) Alex
18.30-20.00 Lugi kadet: sabelfokus Balazs (sabel), Maurizio (värja)
20.00- 21.30 Senior sabelfokus
Torsdag
16.00-17.30 Värja (U13) Maurizio
17:30-19:30 Lugi kadet: värjafokus Maurizio (värja), Balazs (sabel)
19:30-21.30 Senior värjafokus Maurizio
Fredag
16.00-17.30 Värja (U11) Maurizio
17.30-19.00 Värja (U13) Maurizio
17.00-19.00 Fredag sabel: HANDBALL AREA Balazs
19.00-21.00 Fredag värja Maurizio
Lördag
10.0-12.00 Fäktlekis (U9/U11)
Söndag
09.30-10.45 Fäktskola Grupp A Maurizio
11.00-12.15 Fäktskola Grupp B Maurizio
14:00-15:30 Reserverat för nybörjargrupp vuxna Maurizio
15.30-18.00 Öppet för alla Maurizio

Motion
Till: Styrelsen, Lugi Fäktförening
Motion till årsstämman 2022 ang transparens i styrelsearbete
Idag har medlemmarna i Lugi Fäktföreningen dålig koll på styrelsens arbete och
händelsen i klubben. Medlemmarna vet inte vilka ämne diskuteras på styrelsemöten, hur
besluten som är viktig för medlemmarna togs (till ex. träningsschema, användning av
fäkthallen) och vilka åsikter som framförts vid beslut tagandet. Istället att styrelsen
försöker att vara transparent, flera i styrelsen tycker att ”alla ord som hörs under mötet
ska hållas på mötet”. Medlemmarna nästan får ingen information förutom en faktura mejl.
Genomskinlighet, transparens skulle vara viktig för att medlemmarna ska ha bättre koll på
händelse inom klubben och på styrelsearbete, medlemmarna kunna erbjuda sina tankar,
förslag och hjälp i arbetet och genom transparens medlemmar och styrelsen skulle jobba
tillsammans mot ett gemensamt mål och därigenom kan skapas en bättre miljö inom
klubben.
Jag skulle vilja en transparens styrelse för 2022 var istället att gömma informationen
målet skulle vara genomskinlighet och att koppla in mer medlemmar i gemensamt arbete.
Därför jag föreslår:
·

att styrelsen skickar ut dagordningen och alla dokument (inte GDPR delar* av
dokument) som är kopplat till dagordning en vecka inför styrelsemöte till alla
medlemmar

·

att styrelsemöte hålls öppen för medlemmarna liksom en sändning av
riksdagen (via till ex. Zoom)

·

att styrelsen lägger ut alla dagordning med dokument av styrelsemöten,
protokollen efter alla styrelsemöte på hemsidan i en katalog som är nåbar
enbart för medlemmar

Lund, 2022-01-30

Viktória Balázs
styrelsemedlem i 2021
· Personuppgifter liksom namn, adress, personnummer, telefonnummer, email

STYRELSENS SVAR PÅ INKOMA MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2022
MOTION 1. Elitsatsande ungdomars träningstider
Styrelsen välkomnar motionen och ser det som ett väldigt positivt initiativ från klubbens ungdomar.
Styrelsen är positiv till att förbättra och utveckla förutsättningarna i klubben för de aktivt tävlande.
Styrelsen ser ett behov – i linje med klubbens strategi – av att utveckla ett samlat paket/upplägg – ett
talangprogram - i klubben som stödjer äldre ungdomar som vill elitsatsa. Detta arbete bör
igångsättas inom kort.
Styrelsen menar att en hållbar ”elitsatsning” innehåller fler delar än bara tillgång till
pister/träningsmängd utan kräver en bred, stabil och långsiktig satsning som också handlar om
utbildade och kvalificerade tränare, strukturerat träningsprogram på makro, meso och mikronivå,
omfattande lägerverksamhet, fysträning, tester, mental träning, stöd till tävlingsverksamheten mm.
Styrelsen menar vidare att det inte är en fråga för Årsmötet att detaljreglera träningstiderna i
fäktsalen, utan det är en fråga för tränare och styrelse att utveckla och fatta beslut om.
Styrelsen föreslår att motionen avslås och att Årsmöte ber styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för
att utveckla ett ”talangprogram” för klubben och i god tid inför hösten 2022 påbörja arbete med
schema som också på ett bättre sätt möjliggör för elitsatsande fäktare.

MOTION 2. Policy för delande av fäktsalen
Synpunkter
Styrelsen delar den grundläggande uppfattningen att fäktsalen bör utnyttjas så effektivt som möjligt
och att tränare och grupper i så stor utsträckning som möjligt bör samverka.
Styrelsen menar dock att detta inte är en fråga för Årsmötet att detaljreglera utan en fråga för
styrelse i samråd med tränare att utforma utifrån givna förutsättningar vid olika tidpunkter
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås, men att styrelsen arbetar vidare med ett effektivare
utnyttjande av fäktsalen

MOTION 3. Öppenhet och transparens
Styrelsen är generellt positiv till och ser ett behov av ökad öppenhet och förbättrad kommunikation
mellan styrelse och medlemmar så att medlemmarna löpande kan följa vad som händer i klubben
och även komma med input och förslag.
Arbetet i styrelsen bör dock följa praxis för styrelsearbete i föreningar, dvs att styrelsens arbete,
diskussioner och underlag som huvudregel bör vara förbehållet styrelsens medlemmar. Detta är en
förutsättning för att fritt och öppet kunna diskutera och behandla alla typer av frågor – även
individrelaterade frågor - i föreningen och därmed fullfölja åliggande enligt stadgar och övriga
regelverk. Styrelsens ledamöter har ett starkt lojalitetskrav att arbeta för hela verksamhetens bästa

och kollektivt stå bakom fattade beslut. Föreningsjuridiskt är även styrelsens protokoll dess egna och
generellt sett inte tillgängliga för medlemmar.
Styrelsen föreslår att motionen avslås, men att styrelsen arbetar för att förbättra den löpande
kommunikationen och dialogen mellan styrelse och medlemmar.

