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KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte  
söndagen den 31 mars 2019 klockan 18.00  

i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg 
 

1. Mötets öppnande 
2. Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m. 
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av dagordningen för årsmötet 
6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
7. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera 

årsmötesprotokollet 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 

verksamhetsåret 2018 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018 
10. Fråga om ansvarsfrihet för 2018 års styrelse 
11. Motioner 
12. Styrelsens förslag 

a) Proposition; Justerade träningsavgifter och upplägg 
b) Budget 2019 
c) Styrelsens informerar 

13. Val av 
a)  klubbordförande för en tid av ett år (tid: Tim Sundström) 
b) två (2) styrelseledamöter för en tid av två år  

(tid: Charlie Seger) 
c) två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år  

(tid: Braulio Ahmada Sanchez) 
d) två (2) revisorer för en tid av vardera ett år  

(tid: Thomas Nyvall och Johan Thörsman) 
e) två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år  

(tid: Mio Rodrigo Blomqvist och Bodil Eriksson) 
f) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år  

(tid: Mio Rodrigo Blomqvist, Markus Brunström och  
Robin Persson(sammankallande)) 

14. Avtackning av GJK-funktionärer mm 
15. Mötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse 2018 

 
Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för det 
58:e verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2018. 
 
ORGANISATION 
GJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 

Befattning Namn Antal möten 

Klubbordförande Tim Sundström 9 

Vice ordförande Charlie Seger 8 

Kassör Jeffrey Denian  7 

Ledamot Mats Azam 4 

Ledamot Rickard Svensson 5 

Suppleant Braulio Sanchez 1 

Suppleant - - 
 
Övriga funktionärer 
 
Revisorer:  Thomas Nyvall & Johan Thörsman 
 
Revisorssuppleanter: Mio Rodrigo Blomqvist & Bodil Eriksson 
 
Valberedning:  Robin Persson (sammankallande) 
   Markus Brunström 
   Mio Rodrigo Blomqvist 
 
Tekniska Kommittén (TK):  Johan Thörsman (sammankallande) 
   Sabine Bonitz 
   Jörgen Häggqvist 
   Håkan Olausson  
   Roger Svedberg 
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STYRELSEMÖTEN M.M. 
Styrelsen har under året haft nio (9) protokollförda möten (vid vilka ledamöterna 
har varit närvarande enligt ovan) jämte sedvanliga arbetsmöten, 
underhandskontakter m.m. TK har regelbundet under året hållit separata 
protokollförda möten. Den tidigare arbetsuppdelningen mellan styrelsen och TK 
har gällt under det gångna verksamhetsåret. 
 
MEDLEMSANTAL 
Antalet medlemmar per den 15 april 2018 var enligt till SJF redovisade siffror  
208 medlemmar. I dessa inkluderas även 49 stödmedlemmar. 
 
MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION 
GJK är ansluten till Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF), 
Riksidrottsförbundet (RF) och Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) samt har ett 
nära samarbete med SDN Linné.  
 
GJK har varit representerad vid de flesta organisationernas årsmöten.  
 
Följande GJK:are har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten: 
 
 Dick D. Johansson – Ordförande i SJF:s Domarutskott(DU). 
 Mio Rodrigo Blomqvist – Styrelseledamot i Göteborgs Judoförbund samt 

metodikhandledare för klubbtränare och assisterande tränare. 
 Thomas Nyvall - Metodikhandledare för klubbtränare och assisterande 

tränare samt metodikhandledare i Kata. 
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UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M. 
Vid årsmötet den 25 mars 2018 erhöll följande medlemmar utmärkelser: 
 
För goda insatser på judomattan:  
 
 Dennis Olsson 
 Adam Uddh 
 Adam Christiansson 
 Marcus Edlund 
 Tim Nylander 

 
GJK:s Svärdspris  
 Sabine Bonitz för hennes tävlingsresultat under 2017. 

 
JUDOTRÄNINGEN 
Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen: 
Roger Svedberg, Tobias Frygner, Johan Thörsman, Håkan Olausson,  
Mio Rodrigo Blomqvist, Thomas Nyvall, Kenneth Olesen, Per Jakobsson,  
Jörgen Häggqvist, Johan Thörsman, Isolde Andersson, Rickard Svensson,  
Jeffery Denian, Bodil Eriksson, Stefan Ekman, Fredrik Islander, Charlie Seger, Robin 
Persson, Allan Olesen, Braulio Sanchez, Sabine Bonitz, Thomas Schmidt, Kristina 
Kling och Mattis Willysson 
Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Er insats!  
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EGNA ARRANGEMANG 
Under verksamhetsåret har Judits Pokal arrangerats med stor framgång. 
 
Tävlingar 
24 februari Judits Pokal 1 132 anmälda 
14 april Judits Pokal 2 85 anmälda 
13 oktober Judits Pokal 3 107 anmälda 
10 november Judits Pokal 4 85 anmälda 

 
Vinnare 2018:  Landvetter JK 
 
Vid JP3 så användes för första gången vår egen medalj framtaget tillsammans med 
Tingstad och Limegreen Design Zone. 

 
Figur 1. Vår JP-medalj. 

 
Tack till samtliga tävlande och funktionärer, utan Er ingen tävling! Pågen Bröd som 
försett oss med korvbröd och bröd till vår tävling. Ellinor Bergs föräldrar som 
sponsrat med kakor. Samt till föräldrar och medlemmar som kommit med 
hembakat. 
  



Sida 7 av 16 

Aktiviteter & Träningsläger på GJK 
 
JUDO5, 24-25 mars, 
Regelkurs för tjejer samt samträning och lagtävling. 
 
Riksgradering 11 augusti 
Arrangerades på GJK och detta med bravur. Varav fyra GJK:are graderade sig till 
svart bälte. 

 
Figur 2. Riksgradering 11 augusti på GJK. Foto: Bodil Eriksson. 

Barmarksläger 18-20 augusti 
I år arrangerades barmarkslägret på hemmaplan dvs löpning, fysträning på GJK och 
Skatås. Nytt för i år var hinderbana på S:t Jörgen. 
 

 

 

Figur 3. Deltagarna vid årets barmarksläger. 

Europride, 18 augusti 
GJK deltog tillsammans med övriga klubbar från distriktet i Europride-tåget. 
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Figur 4. Deltagarna vid Europride 2018. 

Träningsläger för barn/ungdomsgrupp, 1 september 
Arrangerades träningsläger för GJK:s ungdomar som tränat minst en termin. Under 
ledning av Håkan Olausson. 

 
Figur 5. Teknikgenomgång på mattan under träningslägret. 
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Städdag, 26 december 
En välbehövlig städning av lokalen. På annandag jul så var vi 10 GJK:are som 
fräschade upp lokalen inför vårterminen. Nya lysrör sattes in, dusch och 
omklädningsrum skrubbades, medaljer och pokaler torkades av, städskrubben fick 
lite kärlek samt att förrådet fick en ny dörr! 
 

 
Figur 6. Gänget som var med på städdagen. 

BINGO OCH LOTTERIER M.M. 
GJK har under året sålt Enjoy-häften, New Body samt Bingolottos Julkalender för 
att få in pengar till klubbkassan. I tabellen nedan redovisas resultatet av årets 
försäljning. Lotteriverksamheten sker sporadiskt och i anslutning till Judits Pokal. 
 

 Antal sålda Förtjänst 
Enjoy 14 häften 1 050 SEK 
New Body 144 paket 5 400 SEK 
Bingolotto Julkalender 222 kalendrar 11 100 SEK 

 
Bingotillståndet i Idrottens Bingo har uppgått till 800 000 SEK.  
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INFORMATION M.M. 
GJK använder medlemsregistret IdrottOnline som tillhandahålls av RF. Det är viktigt 
att som ny medlem lämna in sin kontaktuppgifter alternativ skicka dessa till 
medlem@gjk.se. Lika viktigt är det att informera om väljer att lämna föreningen 
eller om man har flyttat till ny adress, detta kan göras till medlem@gjk.se. 
 
GJK har under året bytt bank till Handelsbanken. Bytet medför en bättre integration 
mellan Idrottonline, Fortnox och bank samt bättre support från bank. Exempel på 
en fördel med bankbytet kommer GJK att under VT2019 börja med att fakturera 
träningsavgifter till dess medlemmar. 
 
GJK:s licensierade domarduo Jeffrey Denian och Johan Thörsman har under året 
dömt bl.a. vid Judits Pokal. ”Den gamle”, DDJ, har under året som gick dömt i bl.a. 
Skottland (2 ggr), Belgien, Polen, Mexico (9:e Veteran-VM-et av 10 möjliga – flest i 
världen) och Danmark och blivit rankad som nr 108 på EJU:s klassificeringslista (6,8 
poäng). På grund av IJF:s och EJU:s bestämmelser om högsta domarålder (max 65 
år) har Dick, som fyllde 70 år 2018, blivit avtackad av EJU för sina insatser som 
internationell domare. 

 
Figur 7. Dick blir avtackad för sina insatser som internationell domare. 
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BIDRAG OCH SPONSORER 
Aktivitetsbidragsansökningar till Göteborgs stad och RF har skickats, in med 
följande resultat. 
 
Aktivitetsbidrag Sammankomster 

VT 2018 
Närvaromarkeringar  
VT 2018 

Närvaromarkeringar 
flickor VT2018 

Göteborgs stad 
7-26 år 

490 2017: 
312 

2731 2017: 
2302 

845 2017: 
600 

RF 
7-20 år 

490 2017: 
354 

2731 2017: 
2301 

845 2017: 
618 

 
GJK har ansökt och beviljats utbildningsbidrag från IOFF. 
 
GJK har även ansökt bidrag för olika projekt som omfattas av Idrottslyftet och har 
fått detta beviljat. 
 
Limegreen Design Zone hjälpte till med att ta fram en ny medalj för Judits Pokal. 
 
Pågen har vid samtliga Judits Pokal stöttat med korvbröd och annat gott till vår 
försäljning. 
 
Matchbältesponsor2018  
Inför 2018 bestämde styrelsen på förslag från Bodil Eriksson att insamling av 
matchbältessponsor pengar skulle gå till vårt gym. Insamlingen pågick under hela 
2018. Det insamlade beloppet uppgick till nästan 5000 SEK. Klubben har nu gjort 
nu kompletterande inköp av bl.a. kettlebells och ”trähopplåda”.  
Till er som bidrog med pengar som matchbältessponsor tusen tack! 
DOJON M.M. 
Efter varje Judits Pokal städas lokalen. Utöver detta så har det varit en städdag. 
 
Under verksamhetsåret har följande gjorts i lokalen. 

 Ny dörr till förrådet i gymmet. 
 Lysrör har bytts ut 
 Närvaro dator i entrén 

 
UTBILDNING & DANGRADER M.M. 
GJK har deltagit vid flertalet av SJF:s arrangerade utbildningar. Från GJK har Thomas 
Nyvall, Mio Rodrigo Blomqvist, Bodil Eriksson, Robin Persson och Braulio Sanchez 
deltagit vid några av följande utbildningar 
 
 Tränarträffar i GJF 
 SJF:s Metodikhandledareutbildning, Skövde 
 Katametodikhandledare utbildning 
 SJF:s Instruktörskommittén 
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 SJF:s Riksfortbildning 
 VSIF GTU1 

 
Vid Riksgraderingar 11 augusti samt 17 december 2018, tilldelades följande 
GJK:are, 
 Amanda Svedberg (1:a DAN) 
 Emma Ensberg (1:a DAN) 
 Alice Elkjaer (1:a DAN) 
 William Rittfeldt (1:a DAN) 
 Braulio Scanchez (1:a DAN) 

 
GJK har i dagsläget följande antal medlemmar med svart bälte. 

 
7 Dan = 1st * 6 Dan = 4 st * 5 Dan =7 st * 4 Dan = 4 st* 3 Dan = 6 st * 2 Dan = 21 

st * 1 Dan = 57 st, eller sammanlagt 100 svartbälten. 
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TK:s (Tekniska kommittén) berättelse för 2018 
 
TK har under året bestått av Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson, 
Jörgen Häggquist, Roger Svedberg, Kenny Kling, Sabine Bonitz och även Mikaela 
Barrera Birath har involverats under året. TK har under året haft flertalet möten, 
planeringsdagar och informationsträffar med de aktiva. 
 
Träningen 
Under 2017 utökade och förändrade vi träningen något men under 2018 har inga 
nya större förändringar skett. Barn och ungdomsträningarna har som föregående 
år bedrivits på söndagar för nybörjare och måndag till torsdagar för 
fortsättningsgrupperna. Ledare för dessa grupper har i huvudsak varit Mio, Robin, 
Braulio, Kristina, Sahand, Rickard, Thomas, Håkan och Sabine. 
 
Vuxenträningen har bedrivits som tidigare år. Måndag, tisdag och torsdag med 
tävlingsfokus där tisdagarna har varit distriktsrandori. Roger, Kenny, Johan, Jörgen, 
Jeffrey och Håkan har lett dessa träningar. Dessutom har Jörgen haft extra teknik 
och fysträning på de flesta fredagar.  
På onsdagar och söndagar har GJK:s stora motionsgrupp som vanligt tränat under 
ledning av Per, Kenneth och Isolde. 
 
Under sommaren har GJK haft sommarträning som vanligt, öppen för alla äldre 
ungdomar till veteraner oavsett bälte. Två judoträningar och ett fyspass per vecka. 
 
Utöver ovanstående ordinarie träningar har flera extra träningar/träningsläger 
arrangerats på GJK både för vuxna och barn.  
Innan terminstart i augusti var det dags för det traditionella barmarkslägret. Även i 
år hölls det på hemmaplan med löpning, fys i dojon samt hinderbana. 
 
I december hölls GJK:s mellandagsläger som för tredje året i rad var sanktionerat 
av landslaget och förbundet.  
Mycket deltagare även detta år och flera av distriktets tränare höll i både fys och 
judopass. Tack till alla som hjälpte till. 
 
Utöver detta har flera GJK:are deltagit på andra läger som Riksrandori, 
Judofestivalen, Lugi Camp, Judo5-samträningar mm. 
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Flera nya medlemmar 
Året började med glädjande nyheter för GJK då flera duktiga kvinnliga judoka valde 
att byta till eller tävla för vår klubb. Vi välkomnade paraolympiern Nicolina 
Pernheim, internationellt meriterade Mikaela Barrera Birath samt unga och 
lovande Alice Elkjaer, Emma Ensberg och Vanessa Buca. Detta gav ju givetvis ett lyft 
till våra träningar som oftast haft bra deltagande och hög nivå. 
 
Graderingar och utbildningar 
Under året har GJK fått flera nya svartbälten. Amanda Svedberg graderade sig till 1 
Dan i december i Stockholm. Tidigare på året, den 11 augusti i Göteborg tog även 
William Rittfeldt, Braulio Sanchez, Emma Ensberg och Alice Elkjaer alla 1 Dan.  
Grattis till samtliga!! 
 
Vid Kata-SM i Göteborg i december kunde inte Kenny försvara sitt guld från förra 
året i nage-no-kata. Det blev en andra plats i par med Bruno Miletic, Landvetters 
JK.  
 
GJK:s tränare har också varit med på olika fortbildningar under året. Vi deltog på 
Metodikhandledarutbildning i samband med Lugi Camp.  
Kenny Kling, Braulio Sanchez, Robin Persson och Thomas Nyvall deltog/höll i 
assisterande klubbtränarutbildning i Skövde.  
Dessutom var Kenny och Roger Svedberg med på en kurs, i Kristianstad med Sensei 
Iura.  
 
Tävlingar 
 
GJK har som alltid ambitionen att tävla mycket och har varit med på de flesta av de 
svenska tävlingarna både med barn och vuxna. Flera av GJK:arna har också tävlat 
på större internationella tävlingar. I mars deltog Mikaela Barrera Birath och Sabine 
Bonitz på Europa Cupen i Zürich. Tim Nylander och Adam Christiansson ställde upp 
på den tuffa Internationella Brementurneringen och Tim var även med på Europa 
Cupen för juniorer i Cluj, Rumänien, och Lignano, Italien. 
 
I februari vann Mikaela Barrera Birath Danish Open i Vejle där även William Rittfeldt 
placerade sig tvåa i U21. Bra jobbat i konkurrens med bl.a. britter och holländare. 
 
Nicolina Pernheim tog flera meriterande placeringar på stora internationella 
tävlingar för synskadade. På våren placerade hon sig på femte plats på World Cup 
i Turkiet. På hösten ytterligare en femte plats och då på IBSA World Championships 
i Portugal. Ytterst meriterande då Nicolina endast förlorade (och även besegrade) 
mot motståndare klassificerade som mer seende än henne. Bäst i sin klassificering. 
Bra jobbat, Nicolina!! 
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Nordiska mästerskapen gick i Danmark i maj och GJK fick en mästare genom Johan 
Thörsman i veteranklassen.  
Emma Ensberg tog silver i U21 och dessutom placerade sig Mikaela Barrera Birath 
på tredje plats D-57 kg. Bronsmedaljer även till Max Christiansson i U18 och Tim 
Nylander i U21 och 2:a Emma Ensberg. 
 
Sabine Bonitz tävlade i det svenska damlaget som tog guld vid EM för veteraner i 
Glasgow. 
 
Johan Thörsman som tidigare (se ovan) under året blivit både svensk och nordisk 
mästare för veteraner men missat europatiteln pga flygreseproblem rundade av 
säsongen på bästa sätt. Nämligen med att återigen bli världsmästare vid Veteran-
VM i Cancun i Mexiko. 
 
Vid Junior-SWOP i Haninge i september kom Adam Christiansson 2:a och Tim 
Nylander 3:a. 
 
Vid SM i Lindesberg i början av juni blev det flera medaljer till GJK och fyra mästare. 
Sahand Shokohi och Sabine Bonitz vann båda senior SM och Adam Christiansson 
segrade i junior-SM. Dessutom klev Johan Thörsman högst upp på pallen i 
veteranklassen. Utöver det silvermedaljer till Mikaela Barrera Birath, Max 
Christiansson (U18), Oskar Vinterskog Danielsson U18), Sabine Bonitz (veteran) och 
bronsmedaljer till Tim Nylander (U21) och Jennifer Ernst (U18).  
 
Vid Lag-SM som arrangerades av Göteborgs Judoförbund i Serneke Arena ställde 
GJK bara upp med ett herrlag. Trots att GJK fick flera duktiga damer till klubben i 
början på året ställde skador och flyttar till det och ett komplett lag gick inte att få 
till. Istället lånades Sabine och Emma ut till IKVM resp Landvetters damlag. 
Herrlaget vann en poolmatch mot JK National och förlorade den andra mot SPIF 
och i semifinalen blev det också förlust mot Frövi JK. Brons till herrlaget alltså. 
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Svärdspriset 2018 
Även i år går Svärdspriset till en kvinnlig judoka. Mikaela Barrera Birath belönas 
med utmärkelsen för första gången efter vinst i Danish Open, andra plats på SM 
och en tredje plats på NM. Stort grattis Mikaela! 
 
Avslutningsvis vill TK tacka alla övriga tränare, ledare och föräldrar som hjälpt till 
och fört vår verksamhet framåt. Det är tillsammans vi skapar vår verksamhet och 
våra framgångar. Individuella mål i gemenskap. 
 
 

Göteborg februari 2019 
 
 

Håkan Olausson  Jörgen Häggquist  Roger Svedberg 
 
 

Johan Thörsman  Kenny Kling  Sabine Bonitz 
 


