
LUGI Fäktförening 

 

Kallelse till 

ÅRSMÖTE 
den 13 mars 2023 kl. 18.30 

 

Lokal: Fäktsalen, Victoriastadion 

**************************************************** 

Förslag till föredragningslista 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår. 

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

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; 

c) revisor för en tid av ett år,  

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande; samt 

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.  

14. Mötet avslutas. 

 

Möteshandlingar tillgängliggörs 1 vecka innan mötet. 



 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

ÅR 2022 
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Styrelsen i LUGI Fäktförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse 

för verksamhetsåret 2022. 

Styrelsen och övriga förtroendevalda   

Styrelsen har bestått av följande personer. 

Ordförande: Fredrik Melander 

Kassör: Johan Schmidt 

Ledamöter: Alex Ramsey 

Viktoria Balazs 
Anna-Frida Abrahamsson 
Elin Olander 

Jenny Öhman 

 

Övriga förtroendevalda har varit följande.  

Revisor: Martina Kvist Reimer 

Valberedning: Ola Rauer och Emma Johansson Frigyesi 

Tränare   

Följande personer har fungerat som tränare i föreningen under året.   

Mojtaba Abedini Huvudtränare (Höstterminen) 
Rolf Edling tränare värja  

Jonathan Bladin tränare florett/värja 
Alex Ramsey tränare sabel 
Maurizio Vatta Huvudtränare/tränare värja (Vårterminen) 

Balazs Konya  tränare sabel (Vårterminen) 

Elnaz Sarkheyli assisterande tränare sabel 

Därutöver har aktiva ungdomsfäktare varit behjälpliga som hjälptränare.  

Årsmöte, styrelsemöten och övriga möten   

Årsmöte hölls den 1 mars 2022. 

Styrelsen har under året hållit 11 formella styrelsemöten och mellan dessa möten 

har styrelsen kommunicerat genom e-mail och telefonsamtal.  

Under våren bjöds ungdomarna in till ett ‘fika-med-styrelsen’-möte i samband med 

en tisdagsträning. Där ungdomarna fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen men 

också ge förslag på aktiviteter de skulle vilja göra tillsammans hela klubben. 

Under hösten hölls även tre föräldramöten, för att presentera klubbens verksamhet 

och även informera om utrustningstrappan och ‘att börja tävla’. 
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Verksamheten under 2022 

Föreningen bedriver 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 har även under 2022 

inledningsvis 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 barn- och ungdomsfäktare. 

 

Träningspassen bedrivs eftermiddagar och kvällar måndag-fredag samt under 

dagtid på helgerna. Träningen uppgår till totalt 25-30 timmar tränarledd 

undervisning per vecka, alla veckor under terminstid. 

Under sommaren arrangerades tre omgångar med 1-2 veckor långa ”Summercamp” 

för upp mot 50 barn och ungdomar och klubben höll även öppet för fäktning 

kvällstid under sommaren.  

Första veckan i augusti deltog flera av våra värjungdomar i det veckolånga 

idrottslägret vid Hällevik. Med var också Ylvali som tränare. En bra uppstart på 

höstterminen med fäktträning, fyspass, bad och annat skoj. 

Under en helg i oktober fick några av våra sabelungdomar möjligheten att träna 

tillsammans med det Danska fäktförbundets landslagsträning i Köpenhamn. 

Under höstlovet hölls höstlovsläger och en nationell sabelsamling med fäktare från 

både Danmark och Sverige.  

Under året har föreningen bedrivit en aktiv och omfattande fäktskoleverksamhet för 

nybörjare, både för unga och vuxna. Vi har genomfört en specifik riktat satsning att 

få studenter att prova på fäktning. 

Under året har låneutrustning tvättats och lagats samt kompletterats med nya inköp 

för att stödja den växande ungdomsverksamheten. Vi har också haft en gemensam 

städdag för att röja upp i våra lokaler. Löpande utveckling och förbättringar har 

också skett i vår fäktsal. 

Under hösten hölls Edling Cup som en deltävling i Sydsvenska cupen med stort 

deltagande och med Rolf Edling som traditionsenlig prisutdelare. 
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Rekrytering av ny huvudtränare 

Under 2022 fick föreningen möjlighet att rekrytera den 

iranske elitfäktaren Mojtaba Abedini som ny 

huvudtränare. Mojtaba är sabelfäktare, trefaldig olympier 

och VM-bronsmedaljör samt utbildad fäkttränare i alla tre 

vapen. Rekryteringen av Mojtaba som anställd 

huvudtränare är en stor framtidssatsning för klubben som 

ger stora långsiktiga utvecklingsmöjligheter.  

 
 

Värdegrundsarbete och disciplinärenden 

Föreningens verksamhet har under året påverkats kraftigt av en rad svåra och 

komplicerade disciplinära händelser, vilka berör barns rätt till trygg träningsmiljö. I 

mars lämnades en orosanmälan in till Svenska Fäktförbundet på initiativ av flera 

LUGI-medlemmar därav även styrelseledamöter. Orosanmälan initierade en 

utredning av Svenska Fäktförbundets värdegrundsansvarig rörande föreningens 

barn- och ungdomsverksamhet med fokus på trygg idrott. Då utredningen visat att 

föreningen bryter mot RF’s stadgar och barnkonventionen gällande sund 

träningsmiljö blev LUGI FF ålagda med ett konkret föreläggande och en åtgärdsplan 

med fokus på att bygga upp en värdegrundsorganisation vars syfte är att förstärka 

föreningens kapacitet att driva trygg barn- och ungdomsidrott. Sedan juni -22 har 

styrelsen arbetat i nära samarbete med Svenska Fäktförbundet och RF-SISU Skåne 

med genomförande av de åtgärder som föreläggandet kräver. Eventuellt undlåtande 

att följa föreläggandet skulle ha inneburit att föreningen riskerat att uteslutas från 

Svenska fäktningsförbundet. Styrelsen kan i backspegeln konstatera att vi som 

förening inte haft en tillräckligt utvecklad föreningsstruktur i förhållande till 

föreningens storlek gällande verksamhet och medlemsantal, då föreningen haft en 

extrem stor tillväxt under en kort tidsperiod. Föreningen har även saknat rutiner 

och förmåga att hantera situationer som uppkommit när medlemmar undlåtit att 

följa föreningens gemensamma värdegrund.  

Trots ett tufft år med många interna konflikter inom föreningen är det styrelsens 

förhoppning att det värdegrundsarbete som hittills gjorts under året kan vändas till 

en framtida styrka för klubben. Turbulensen under året som gått har hjälpt oss att 

sätta fortsatt värdegrundsarbete och sund träningsmiljö för alla föreningens fäktare 

i centrum för styrelsens strategiska arbete.  

 Ny huvudtränare. Mojtaba 
Abedini 
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Parallellt med Svenska Fäktförbundets utredning av föreningens barn- och 

ungdomsverksamhet lämnades också en mängd anmälningar gällande enskilda 

medlemmar aktiva i föreningen till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd vilka 

senare även överklagandes till Riksidrottsnämnden (RIN). Dessa individärenden 

berörde bland annat flera av föreningens tränare. Styrelsen fattade beslut att 

stänga av berörda tränare från verksamheten under tiden som utredningarna 

pågick. De individuella anmälningarna ledde till att vår dåvarande tränare Maurizio 

Vatta fick av SvFF disciplinnämnd en reprimand, varav RIN ändrade påföljden på 1 

månads avstängning samt att vår dåvarande tränare Balazs Konya fick av SvFFs 

disciplinnämnd 2 års avstängning. SvFFs beslut överklagades till RIN där påföljden 

ändrades och samtliga anmälningar lämnades utan bifall. 

 

Som en konsekvens av vårens händelser valde flera aktiva fäktare att avsluta sitt 

medlemskap i föreningen samt att större delen av vårterminens träningsaktiviteter 

kunde genomföras enbart tack vare stora insatser av våra assisterande 

ungdomstränare då föreningen under mars-juni inte hade någon huvudansvarig 

tränare på plats i fäkthallen.  

LUGI FF har sedan november en värdegrundsorganisation på plats bestående av en 

grupp av föräldrar som arbetar helt fristående från styrelsen och tränare med att 

säkerställa att föreningen har rutiner som innebär att alla medlemmarna har 

möjlighet att utöva sin idrott i en sund träningsmiljö. Gruppens sammankallande är 

Ida Rodriguez. 

Medlemmar 

Under året har föreningen haft 210 betalande medlemmar (2021: 170 st), varav ca 

75% är är under 20 år och ca 30 % är flickor/kvinnor. Föreningen arbetar aktivt för 

att få en jämn könsfördelning i samtliga träningsgrupper.  

Ekonomi och administration 

Föreningens resultat för år 2022 visar ett överskott med drygt 80.000 kr. Resultatet 

är i huvudsak en följd av ett aktivt och framgångsrikt arbete med att söka externa 

stöd och bidrag. Genom att gå med vinst även i år har det egna kapitalet ökat till ca 

530.000 kr. Även likviditeten har förbättrats och klubben hade vid årets slut nästan 

485.000 kr i likvida medel. 

Intäkter 

Föreningens inkomster består i huvudsak av medlems- och träningsavgifter, LOK-

stöd, övriga bidrag samt intäkter från provpass. 
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Medlemsavgiften är 200 kr per år. Träningsavgiften höjdes under året och var 

under höstterminen 1250 kr för nybörjare, 1450 kr för ungdomar och kadetter 

i fortsättningsgrupper och 1600 kr per termin för tävlingsgrupp och seniorer.  

Medlems- och träningsavgifter inbringade under året totalt ca 330.000 kr. 

LOK-stödet från stat och kommun, det särskilda Lokalkompensationsstödet samt 

särskilda satsningar från kommunen med anledning av kriget i Ukraina uppgick till 

sammanlagt drygt 355.000 kr. 

Föreningen fick därutöver generösa stöd från bland annat Sparbanksstiftelsen Finn, 

Crafoordska stiftelsen, Lekande Barns Fond, Folke Ljungdahls Stiftelse, Pia Ståhls 

Stiftelse, Lunds kommun, Skåneidrotten/SISU uppgående till sammanlagt ca 

120.000 kr.  

Kostnader 

Föreningens kostnader utgörs i huvudsak av lokalhyra, materielinköp och 

lönekostnader.    

Kostnader för lokalhyra uppgick till ca 235 000 kr  

Föreningen har köpt materiel och utrustning för ca 40 000 kr. Inköpen avser i 

huvudsak förbrukningsmateriel, såsom klingor och delar till dessa, samt 

nyanskaffning av lånematerielen, såsom västar, masker och handskar.  

 

Personalkostnaderna inklusive sociala avgifter uppgick till ca 350.000 kr¨ 

Därutöver har vi kostnad för exempelvis bokföring, administration och IT-tjänster. 

Administration   

Föreningen har Sparbanken Skåne som leverantör av banktjänster och har under 

året anlitat SISAB för att sköta bokföring m.m.  

Medlemsregister och tränarnas rapportering av LOK-stödsberättigade aktiviteter 

görs direkt i vårt föreningssystem KanslietOnline.  

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 genomfört organiserat medlemsinköp från PBT för att 

underlätta för föreningens medlemmar att inhandla egen utrustning.   
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Utbildning och workshops  

Under sensommaren deltag tre av klubbens ungdomsfäktare – Emma Schmidt, 

Daniel Carlstedt Ringius och Emma Öhman– i den 10 dagar långa nationella 

tränarutbildningen ”Fäktträning i grupp” och Ylvali Melander gick Steg-1 

utbildningen i lektionsgivning i värja. Ett stort antal medlemmar har också erhållit 

domarlicens. Under året har även Attila Frigyesi tillsammans med Johan Schmidt vid 

2 tillfällen hållit i en kvällsutbildning för medlemmarna om hur man tar hand om 

sina vapen.  

 

 

Kontakter med omvärlden 

Under året har vi deltagit i ett växande antal events och aktiviteter utanför fäktsalen 

för att visa upp klubben och öka synligheten och intresset 

för fäktsporten. Vi har under året deltagit i studenterna 

Hälsningsgille på AF-Borgen, Fäktuppvisning på NOVA 

Lund och i en gemensam föreningsdag på Stortorget i 

Lund med många andra lundaföreningar. Vi har också 

haft flera ”prova-på” events för studenter samt bjudit in 

sommarlediga barn till våra sommar-camps. 

 

Edling cup 

Edling Cup med hela 78 startande fäktare i alla tre vapnen från södra Sverige och 

Danmark gick av stapeln den 22 oktober på Victoriastadion.  

 

Tack till alla frivilliga och sponsorer som hjälpte oss med årets tävling! 

 

 
 

 

 

 

Tävlingsdeltagande och resultat  



 

8 

Klubben har som vanligt haft ett omfattande deltagande i regionala och 

nationella tävlingar, men vi har under året också sett ett ökande deltagande i 

internationella tävlingar för ungdomar. Under våren 2022 

lyckades både Gabriel Frigyesi och Emma Öhman kvalificera 

sig till EM för kadetter i Novi Sad!  

 

Vi deltog med flera fäktare på deltävlingarna i Sydsvenska 

cupen: Lingiaden i Ljungby, Calmare cup, Musketörträffen i 

Karlskrona, Edling cup i Lund och Sydkampen i Malmö. 

 

Klubbens fäktare hade stora framgångar vid årets olika SM-tävlingar. Vid Ungdoms-

SM i Karlskrona blev det silver till Malte Persson (U17 sabel) och Gabriel Frigyesi 

(U17 sabel), guld till Malte (U15 sabel) och brons till Noah Persson Voges (U15 

sabel). Emma Månsby Schmidt plats 21 (U17 värja). På ungdomstävling Karlskrona 

Cup som gick samtidigt med USM visade flera av de yngre 

fäktare framfötterna. Alicia Gonzalez fick silver (U13 värja), 

Willhelm Hellner Wallén plats 6 (U13 värja). Taisiia Kuzmenko 

guld (U13 sabel), Rakel Grabka och Joshika Thota var sitt brons 

(U13 sabel). Mattias Pekar guld (U13 sabel) Haris Naveed 

Mumtaz silver (U13 sabel) 

 

Vid junior-SM i Helsingborg blev det guld till Gabriel Frigyesi 

(Sabel), brons till Daniel Carlstedt Ringius och Malte Persson (Sabel). På damsidan 

blev det guld till Csenge Konya (sabel), silver till Emma Öhman (sabel), brons till 

Taisiia Kuzmenko och Enikö Svertel (sabel). I värja och florett deltog inga LUGI 

fäktare.  

 

Vid senior-SM i Uppsala blev det brons till Gabriel Frigyesi i sabel. 

 

Klubben hade också stort deltagande och framgångar vid Nordiska mästerskapen i 

Köpenhamn i augusti. Dubbla guld till Csenge (U17 och senior sabel), brons till 

Daniel Carlstedt Ringus (U20 sabel) samt plats 33 (U20 florett), Gabriel Frigyesi 

plats 7 (senior sabel) samt plats 5 (U20 sabel), guld till Emma Öhman i (U20 sabel) 

och silver i (senior sabel), LAG-silver (U20 sabel) samt guld till Malte Persson (U17 

sabel), guld till Haris Naveed Mumtaz (U13 sabel) och guld till Attila Frigyesi 

(veteransabel) samt plats 15 (veteranvärja). Emma Månsby Schmidt plats 54 (U20 

värja).  

 

Flera fäktare har under året regelbundet deltagit vid en rad Europacuptävlingar för 

ungdomar (ECC) med följande resultat: ECC Bukarest (Gabriel 170), Konin (Csenge 

6, Taisiia 46), Göddölö (Csenge 5, Taisiia 164), Sofia (Emma 63, Csenge 103, 

Taisiia 138, Malte 214, Noah 206). 

. 
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Lugi Fäktförening
845002-4321
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 2022-01-01 - 2022-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2023-02-15 11:30
Senaste vernr A 407 B 1

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER
Medlemsavgifter

3890 Medlemsavgifter 38 886,45 38 886,45 34 000,00

Summa medlemsavgifter 38 886,45 38 886,45 34 000,00

Gåvor och bidrag
3810 Kommunalt bidrag (bl.a. aktivitets- och

lokalkompensationsbidrag) 275 369,00 275 369,00 152 183,00

3820 Statliga bidrag (bl.a. LOK-stöd riksidrottsförbundet) 79 838,54 79 838,54 45 207,00
3870 Erhållna stipendier/fonder 60 000,00 60 000,00 45 000,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) 10 000,00 10 000,00 40 835,30

Summa gåvor och bidrag 425 207,54 425 207,54 283 225,30

Verksamhetsintäkter
3010 Tävling/träning (individuella idrotter) 0,00 0,00 -500,00
3011 Entréavgifter (utrustningsavgift 0,00 0,00 1 600,00
3012 Skåphyra 3 580,00 3 580,00 3 200,00
3013 LUGI Tävlingsarrangemang 0,00 0,00 1 820,00
3015 Träningsavgifter 291 375,16 291 375,16 386 950,00
3049 Övriga intäkter 1 500,00 1 500,00 0,00
3110 Idrottsarrangemang Träningsläger/summercamp 18 725,00 18 725,00 7 800,00
3113 Start/anmälningsavgifter 5 600,23 5 600,23 900,00
3310 Lotterier 11 335,00 11 335,00 0,00

Summa verksamhetsintäkter 332 115,39 332 115,39 401 770,00

Försäljningsintäkter
3510 Kiosk och serveringsintäkter 2 810,00 2 810,00 1 795,00
3540 Fäktshopen 29 720,78 29 720,78 14 695,00
3700 Öresutjämning -1,00 -1,00 0,00

Summa försäljningsintäkter 32 529,78 32 529,78 16 490,00

Summa intäkter 828 739,16 828 739,16 735 485,30

KOSTNADER
Verksamhetskostnader

4010 Externa Tävlingsarrangemang-deltagaravgifter -4 250,00 -4 250,00 -14 347,48
4011 Externa Tävlingsarrangemang-domaravgifter -4 200,00 -4 200,00 -6 100,00
4012 Externa Tävlingsarrangemang-resa & logi -4 079,00 -4 079,00 -12 000,00
4013 LUGI Tävlingsarrangemang 0,00 0,00 -3 146,51
4020 Inköp materiel -16 513,98 -16 513,98 -101 017,81
4022 Priser, medaljer -1 658,00 -1 658,00 -4 113,00
4024 Presenter och Festligheter -1 001,00 -1 001,00 0,00
4111 Entrébiljetter/program -3 600,00 -3 600,00 0,00
4118 Plan/hallhyror -5 873,00 -5 873,00 -17 125,00
4120 Materialkostnader -19 883,70 -19 883,70 0,00

Summa verksamhetskostnader -61 058,68 -61 058,68 -157 849,80

Försäljningskostnader
4541 Inköp av idrottskläder -5 173,93 -5 173,93 -9 923,00

Summa försäljningskostnader -5 173,93 -5 173,93 -9 923,00

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -251 365,00 -251 365,00 -236 800,00
5090 Övriga lokalkostnader -7 192,00 -7 192,00 0,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial 0,00 0,00 -1 500,00
5500 Reparation och underhåll 0,00 0,00 -5 969,00

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3890&toacct=3890&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3810&toacct=3810&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3820&toacct=3820&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3870&toacct=3870&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3880&toacct=3880&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3010&toacct=3010&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3015&toacct=3015&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3049&toacct=3049&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3113&toacct=3113&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3310&toacct=3310&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3540&toacct=3540&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3700&toacct=3700&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4012&toacct=4012&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4013&toacct=4013&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4022&toacct=4022&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4024&toacct=4024&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4111&toacct=4111&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4118&toacct=4118&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4120&toacct=4120&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4541&toacct=4541&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5090&toacct=5090&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5480&toacct=5480&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5500&toacct=5500&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


2/2

Lugi Fäktförening
845002-4321
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 2022-01-01 - 2022-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2023-02-15 11:30
Senaste vernr A 407 B 1

Period Ackumulerat Period fg år

5890 Övriga resekostnader -975,00 -975,00 -975,00
5910 Annonsering -2 000,00 -2 000,00 0,00
6310 Försäkringar -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00
6530 Administration --&gt; Redovisningstjänster -16 157,00 -16 157,00 -14 306,00
6540 IT-tjänster -6 017,91 -6 017,91 -5 335,91
6570 Bankkostnader -5 608,26 -5 608,26 -3 856,81
6980 Medlems- och föreningsavgifter -5 700,00 -5 700,00 -5 250,00
6990 Övriga externa kostnader -36 020,15 -36 020,15 -114 709,00

Summa övriga externa kostnader -332 535,32 -332 535,32 -390 201,72

Personalkostnader
7010 Löner till kollektivanställda -84 600,00 -84 600,00 -162 000,00
7110 Löner till idrottsutövare och tränare -96 000,00 -96 000,00 0,00
7111 Löner idrottsutövare ( under halva basbeloppet)

sommarjobbare -30 910,00 -30 910,00 -11 131,00

7510 Lagstadgade sociala avgifter -56 738,00 -56 738,00 -50 892,00
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -4 500,00 -4 500,00 0,00
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare -64 676,00 -64 676,00 -9 957,85
7630 Personalrepresentation 0,00 0,00 -1 375,00
7690 Övriga personalkostnader -11 000,00 -11 000,00 0,00

Summa personalkostnader -348 424,00 -348 424,00 -235 355,85

Summa kostnader -747 191,93 -747 191,93 -793 330,37

Verksamhetens över-/underskott 81 547,23 81 547,23 -57 845,07

Finansiella intäkter
8311 Ränteintäkter från bank 553,21 553,21 0,00

Summa finansiella intäkter 553,21 553,21 0,00

Finansiella kostnader
8410 Räntekostnader -6,00 -6,00 -39,00

Summa finansiella kostnader -6,00 -6,00 -39,00

Över-/underskott efter finansiella poster 82 094,44 82 094,44 -57 884,07

Årets över-/underskott
8999 Årets resultat -82 094,44 -82 094,44 57 884,07

Summa årets över-/underskott -82 094,44 -82 094,44 57 884,07

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5890&toacct=5890&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5910&toacct=5910&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6530&toacct=6530&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6540&toacct=6540&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6980&toacct=6980&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6990&toacct=6990&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7010&toacct=7010&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7110&toacct=7110&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7111&toacct=7111&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7510&toacct=7510&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7590&toacct=7590&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7612&toacct=7612&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7630&toacct=7630&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=7690&toacct=7690&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8311&toacct=8311&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8410&toacct=8410&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


1/1

Lugi Fäktförening
845002-4321
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 2022-01-01 - 2022-12-31

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2023-02-15 11:30

Senaste vernr A 407 B 1

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Kundfordringar

1510 Kundfordringar 0,00 1 500,00 1 500,00

Summa kundfordringar 0,00 1 500,00 1 500,00

Övriga fordringar
1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda 0,00 9,00 9,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter 1,00 -6,00 -5,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 59 200,00 0,00 59 200,00

Summa övriga fordringar 59 201,00 3,00 59 204,00

Kassa och Bank
1930 Checkräkningskonto 91 403,76 89 237,23 180 640,99
1940 Bank (övriga konton) 304 283,92 553,21 304 837,13

Summa kassa och bank 395 687,68 89 790,44 485 478,12

Summa tillgångar 454 888,68 91 293,44 546 182,12

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott

2010 Eget kapital -433 841,71 -70 640,04 -504 481,75
2068 Resultat föregående år -70 640,04 128 524,11 57 884,07

Summa balanserat över-/underskott -504 481,75 57 884,07 -446 597,68

Årets över-/underskott
2069 Årets resultat 57 884,07 -139 978,51 -82 094,44

Summa årets över-/underskott 57 884,07 -139 978,51 -82 094,44

Summa eget kapital -446 597,68 -82 094,44 -528 692,12

SKULDER
Övriga skulder

2710 Personalskatt -4 050,00 -3 386,00 -7 436,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter -4 241,00 -5 813,00 -10 054,00

Summa övriga skulder -8 291,00 -9 199,00 -17 490,00

Summa skulder -8 291,00 -9 199,00 -17 490,00

Summa eget kapital och skulder -454 888,68 -91 293,44 -546 182,12

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=1510&toacct=1510&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=1610&toacct=1610&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=1630&toacct=1630&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=1700&toacct=1700&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=1930&toacct=1930&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=1940&toacct=1940&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=2010&toacct=2010&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=58b3ccab3d6a41519dcc17715a78e127&r=gledger&fromacct=2068&toacct=2068&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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Verksamhets- och 
utvecklingsplan LUGI

2023-2025



1. Förstärk organisationen

• Tydliggör föreningens verksamhetsidé och en gemensam målbild för klubben - ”var är vi på väg”?

• Ta fram övergripandeorganisationsplan med mandat och ansvar för att driva olika områden inom och utanför styrelsen 
(PRIO)

• Genomför utbildning i ”styrelsekunskap” tillsammans med RF-SISU

Områden som är särskilt angelägna att utveckla under året:

• Ansvarig person/grupp för alla medlemskontakter

• Ungdomsrådet

• Ansvarig person/grupp sponsring/bidrag

• Tävlingsansvarig

• Ansvarig person/grupp som arbetar med allt material och utrustning
- Hantering låneutrustning
- Fäktshopen
- Verkstad och reparationer

• Överväg en ”sportchefsroll” mellan styrelse och tränare med övergripande ansvar tillsammans med huvudtränare för 
verksamheten



2. Utveckla administrationen

• Integrera löneadministrationen i bokföringssystemet Fortknox

• Ta fram och besluta om långsiktig ersättningsmodell till assisterande 
tränare

• Genomför regelbundna medarbetarsamtal med tränare

• Utbilda fler i hantering av administrationssystemet KanslietOnline

• Modernisera och utveckla hemsidan

• Ta fram 3-årig verksamhetsplan



3a. Ekonomi – utvecklade rutiner

• Lägg fast rutin med ekonomisk uppföljning per kvartal

• Ta fram och besluta om rutiner för inköp

• Ta fram ny och enklare modell för utrustningsavgift

• Inför rutiner för fördelning av tävlingskostnader och reseersättningar

• Effektivisera hanteringen av klubbkläder



3b. Ekonomin - förstärkningar

• Identifiera stabil långsiktigt hållbar nivå för träningsavgifter i nivå med 
andra klubbar med anställda tränare och individuella sporter och med 
utgångspunkt i vad vi klarar i våra nuvarande lokaler. Bör införas från 
hösten 2023.

• Höj medlemsavgift till 300 kr

• Överväg modell för betalning av ”extra” individuella lektioner

• Utveckla verksamheten med fäktevents, mål 6-8 events per år

• Genomför 3-4 årliga träningsläger med separat avgift

• Genomför Summercamp för barn och ungdomar

• Utveckla sk Återstartsstöd tillsammans med RF-SISU Skåne



4. Rekrytering och kommunikation

• Fortsätt aktiv rekrytering: målet under 2023 är 150 aktiva fäktare 
hösten 2023 (VT 115)

• Utveckla och institutionalisera det samarbete som nu inletts med ett 
antal skolor, målet är att ha 3-4 partnerskolor

• Ta fram rutin för när och hur välkomnar ny medlemmar i olika 
grupper: när på året, hur många?, i vilken ålder etc

• Ta fram ett professionellt informationsmaterial om klubben

• Gör en lista på kommunikationskanaler för rekrytering

• Utveckla och modernisera hemsidan

• Instagramkonto



5.Träning

• Tydliggör verksamhetsidén med bas i strategin

• Utveckla ”LUGI-tråden” dvs hur vi bedriver träningsverksamheten och 
hur vår träningsverksamhet är strukturerad och organiserad i relation 
till olika grupper (ålder, ambition mm), kopplingen till fäktförbundets
utvecklingsstruktur

• Diversifiera träningsgrupperna utifrån olika behov och ambitioner; 
fäktlekis för riktigt unga, studentgrupper, lunchträningar, stöd till 
tävlingsaktiva, fler typer av nybörjargrupper som tex Stångby

• 3-4 årliga träningsläger 



6. Tävling

• Ta fram och kommunicera en årlig tävlingsplan

• Etablera en tävlingsgrupp som sköter anmälningar, planering och 
organisering av resor till tävlingar

• Etablera rutiner för ersättning till medföljande tränare, domare

• Arrangera 1-2 egna tävlingar per år, samt mindre antal enklare 
nybörjartävlingar



7. Värdegrund och socialt

• Inför löpande ”Fredagsträffar” för klubbens fäktare och föräldrar

• Medlemsmöten

• Rutin för föräldramöten (prioritet i nybörjargrupper)



LUGI BUDGET 2023
Kommentar

Budget 2023 Budget 2022

30 Tävling/Träning (individuella idrotter)
3011 Utrustningasavgift 10000 Ny modell utvecklas 10000
3012 Skåphyra 4000 4000
3013 Startavgifter tävling 7500 Egna tävlingar 10000
3015 Träningsavgifter 436250 502500
3099 Övriga intäkter 0 0

31 Idrottsarrangemang/idrottskolor
3111 Camps/Läger/Workshops/Events 66500 Wintercamp, Summercamp, lovläger 66500
3153 Idrottskola - kommunal 0 0

Summa verksamhetsintäkter 524250 593000

32 Sponsorer/reklam
3210 Provpassarrangemang 10000 0
3299 Övrig sponsring/reklam 10000 Nya samarbeten på gång redan 0

Summa sponsorintäkter 10000 0

33 Lotterier/Bingo/andra aktiviter
3310 Sportlotteri 15000 0
3380 Andra aktiviteter 0 0

Summa lotteriintäkter 15000 0

35 Försäljningsintäkter
3510 Kiosk och serveringsintäkter 2000 2000
3540 Fäktshopen 15000 Försäljning lager 25000
3541 Profilkläder 20000 0
3700 Öresutjämning 0 0
3750 Öres och kronutjämning 0 0

Summa försäljningsintäkter 37000 27000

38 Gåvor och bidrag
3810 Kommunalt bidrag (bl.a. aktivitets- och 200000 130000
3820 Statliga bidrag (bl.a. LOK-stöd riksidrottsförbundet) 50000 50000
3870 Erhållna stipendier/fonder 55000 Redan beviljade men ej rekvirerade 2022 0
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) 0 0

Summa gåvor och bidrag 305000 180000

38 Medlemsavgifter Medlemsavgifter
3890 34000 30000

Summa medlemsavgifter 34000 30000

39 Övriga intäkter
3991 Administrativa intäkter 0 0

Summa övriga intäkter 0 0

Summa intäkter 925250 830000

KOSTNADER
40 Tävling-/Träningskostnader

4010 Externa Tävlingsarrangemang-deltagaravgifter 0 Betalas av fäktarna 0
4011 Externa Tävlingsarrangemang-domaravgifter -4000 SM-tävlingar -8000
4012 Externa Tävlingsarrangemang-resa & logi 0 Betalas av fäktarna -20000
4020 Inköp materiel -15000 Träningsutrustning 0
4024 Presenter och Festligheter -3000 -3000
4040 Inköp till fäktshop 0 Inköp till försäljning 0
4041 Inköp av utrustning 0 Fäktkläder, vapen 0

41 Arrangemangskostnader
4118 Lokalhyra, tävling -7500 -10000
4120 Materialkostnader 0 0
4121 Funktionärs-/Domarkostnader -2000 -2000
4122 Priser/Medaljer -3000 0
4013 LUGI Tävlingsarrangemang 0 -5000

Summa verksamhetskostnader -34500 -48000



Försäljningskostnader
4541 Inköp av profilkläder -20000 -20000

Summa försäljningskostnader -20000 -20000

48 Demokratikostnader
4897 Kostnader för ungdomsråd, mm -6000 0

Summa demokratikostnader -6000 0

50 Lokalkostnader
5010 Lokalhyra -236800 -236800
5060 Städning och renhållning 0 0
5070 Reparation och underhållav lokaler 0 0
5090 Övr lokalkostnader -5000 0

54 Förbrukningsvaror och material
5410 Förbrukningsinventarier -1500 -1500
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial 0 0

55 Reparationer och underhåll (ej lokal)
5500 Reparation och underhåll -5000 -5000
5810 Biljetter 0 0

6 Övriga kostnader
6070 Representation och uppvaktningar 0 0
6110 Kontorsmaterial 0 0
6310 Försäkringar -2000 -2000
6530 Redovisningstjänster -14000 -14000
6540 IT-tjänster -8000 -8000
6570 Bankkostnader -2000 -2000
6980 Medlems- och föreningsavgifter -7500 inkl. Arbetsgivaralliansen -3000
6990 Övriga externa kostnader 0 0

Summa övriga externa kostnader -281800 -272300

7 Personalkostnader
7110 Löner till idrottsutövare och tränare -309507 Huvudtränare -336000
7111 Löner idrottsutövare ( under halva basbeloppet) -50000 Övriga tränare -30000
7130 Arvode till föreläsare, instruktörer, mm 0 0
2710 Personalskatt -93694
7510 Lagstadgade sociala  avgifter -126680 -106000
7590 Övriiga sociala och andra avg enl lag o avtal 0 0
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare -5000 -5000
7630 Personalrepresentation -4000 -4000

Summa personalkostnader -588881 -481000

Summa kostnader -925181 -821300

Verksamhetens över-/underskott 69 8700

83 Finansiella intäkter
8311 Ränteintäkter från bank 0 0

Summa finansiella inäkter 0 0

84 Finansiella kostnader
8410 Räntekostnader 0 0

Summa finansiella kostnader 0 0

Över-/underskott efter finansiella poster 69 8700

Årets över-/underskott
8910 Årets skattekostnad 0 0
8999 Årets resultat 0 0

Summa årets över-/underskott 0 8700

BERÄKNAT RESULTAT 69 8700



Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten
3410 Utrustningsavgift 0 0
4910 Övriga kostnader 0 -3316

Summa Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten 0 -3316



Motion till LUGI Fäktförenings årsmöte 13 mars 2023 

Inskickade av Elin Olander.  

Förslag till ändring av stadgar: Gällande styleseledamöters uppdragtid i 

samband av val av ny styrelse vid årsmöte. 

 

Bakgrund:  

Idag enligt LUGI FF’s stadgar väljs alla styrelsens medlemar på 1 år, både ordförande samt de 6 övriga 

ledamöterna. Detta leder till bristande kontinutet i styrelsens arbete. I ett värsta scenario skulle hela 

styrelsen kunna avgå och ersättas med en helt ny styrelse varje år. Vilket motverkar styrelsens 

uppdrag att arbeta för ett strategiskt långstikigt föreningsutvecklande arbete.  

Därför vill jag föreslå en ändring i LUGI FF’s stadgar, där ordförande väljs på 1 år och övriga 6 

ledamöter väljs på 2 år fördelade på ett sådant sätt att endast max hälfen av antalet ledamöter kan 

ersättas vid varje årsmöte.  

Dvs vid varje årsmöte gör medlemarna ett val 1 styrelseordförande och 3 styrelseledamöter på 2 år. 

Samtidigt som 3 ledamöter sitter kvar i styrelsen invalda från tidigare års årsmötet. Om någon väljer 

att hoppa av sitt uppdrag innan uppdragstiden fullgjorts bör fyllnadsval göras, dock enbart för 

kvarvarade uppdragstid, inte ett full 2-årigt uppdrag för att kunna upperätthålla stadgarna vid 

efterkommande årsmöte, dvs att enbart hälften av antalet ledamöter ska kunna väljas in i styrelsen 

varje år. /Elin Olander 

Nuvarande text: Kapitel 3 Årsmöte, 5§  

12 Val av 

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; 

c) revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

 

Förslag till ny text: Kapitel 3 Årsmöte, 5§  

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

c) revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

 



 

Svar på motion: 

 

”Förslag till ändring av stadgar: Gällande styrelseledamöters uppdragstid i 

samband av val av ny styrelse vid årsmöte” 

 

Motionen föreslår ändring av föreningens stadgar så att ordförande väljs på 1 år och övriga 6 

ledamöter väljs på 2 år fördelade på ett sådant sätt att endast max hälften av antalet ledamöter kan 

ersättas vid varje årsmöte. Syftet är att stärka långsiktigheten och kontinuiteten i styrelsens arbete. 

 

Styrelsen är grundläggande positiv till den föreslagna förändringen. Dessvärre är motionen för sent 

inkommen för att kunna behandlas redan på årsmötet 2023. Stadgarna anger att: 

"Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 

förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i 

kallelsen”. 

 

Styrelsen ser dock ett bredare behov av en översyn av de nuvarande stadgarna för att säkra att det är 

uppdaterade och aktuella i relation till våra egna behov och i relation till den nationella utvecklingen 

inom Riksidrottsförbundet mm.  

 

Styrelsen föreslår därför att Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att initiera en översyn av 

stadgarna och återrapportera till Årsmötet 2024 alternativt till extra Årsmöte hösten 2023. 



Valberedningen LUGI Fäktförenings förslag till ordförande och ledamöter 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valberedningen för LUGI fäktförening meddelar härmed, enligt stadgarna, att följande personer 
föreslagits som styrelsemedlemmar av föreningens medlemmar: 
 
 
Jan Ringius 
Annica Carlstedt 
Jens Öhman 
Naveed Mumtaz 
Ola Rauer 
Ida Rodriguez Magdalena 
Anna Hellner 
Lars Wallen 
 
varav nedan nominerats till ordförande: 
 
Jan Ringius 
Anna Carlstedt 
Jens Öhman 
Elin Olander 
Ola Rauer 
Jenny Öhman 
 
 
Följande styrelsemedlemmar från sittande styrelse önskar kandidera till styrelseledamot för år 2023: 
 
Johan Schmidt 
Alex Ramsey 
Anna-Frida Abrahamsson 
Elin Olander 
Jenny Öhman 
Viktória Balázs 
 
 
Sittande revisor önskar kandidera som revisor för år 2023: 
 
Martina Kvist Reimer 
 
 
Valberedningen har tillfrågat alla femton föreslagna kandidater och de som önskat fortsatt kandidera 
har därefter intervjuats. 
 
Valberedningen föreslår efter ovan genomförda intervjuer nedan ledamöter och ordförande, 
baserade på sittande styrelses arbete under det gångna året, samt det arbete som den nya styrelsen 
har framför sig under 2023--2024. Vi bedömer att den föreslagna styrelsen har goda förutsättningar 
att samarbeta och att genom kompletterande kompetenser, samt skilda bakgrunder genomföra 
styrelsearbete till gagn för föreningens tillväxt och utveckling. 
 
 



 
Valberedningen föreslår till ordförande: 
======================================== 
 
Jenny Öhman (sittande styrelseledamot och förälder till sabelfäktare). 
 
 
Valberedningen föreslår sex ledamöter i styrelsen: 
================================================== 
 
Johan Schmidt (omval, sittande styrelseledamot och kassör, förälder till värjfäktare)  
Alex Ramsey (omval, sittande styrelseledamot och sabeltränare)  
Elin Olander (omval, sittande styrelseledamot, förälder till värjfäktare)  
Jan Ringius (nyval, förälder till värjfäktare)  
Jens Öhman (nyval, förälder till sabelfäktare)  
Annica Carlstedt (nyval, förälder till sabelfäktare) 
 
 
Valberedningen föreslår till revisor: 
===================================== 
 
Martina Kvist Reimer (omval, sittande revisor) 
 
 
För LUGI valberedningen, 
 
Ola Rauer, ordförande och Emma Frigyesi, vice ordförande 
 
ola@rauer.se 
emma@frigyesi.se 
 

mailto:ola@rauer.se
mailto:emma@frigyesi.se
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