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Styrelsens sammansättning har under året varit följande;  
Ordförande   Marcus Norell 
Sekreterare   Katarina Kaseorg 
Kassör   Johan Nilbrink 
Ledamot  Kristina Pettersson  
Ledamot  Tomas Jinneklint (Sponsringsansvarig) 
Ledamot   Mikael Siivola  
Adjungerad ledamot  Fredrik Åsberg  
Revisor  Joacim Öhrn  
Valberedning  Torbjörn Eklind, Gabriel Sirén  
 
Styrelsens sammansättning & verksamhet  
Styrelsen har hållit 13 styrelsemöten utöver det konstituerande styrelsemötet och 
extrastämman som hölls under verksamhetsåret. Antalet medlemmar vid utgången i 
december 2021 var 211, vilket är en minskning med 34 medlemmar från föregående år.  
 
Kristina Pettersson avgick under året som ledamot av personliga skäl och styrelsen och 
valberedningen adjungerade in Fredrik Åsberg som ledamot i styrelsen under året. 
  
Under året har vi ordnat ett extra dojomöte där projektgruppen förankrar jobbet med ny lokal 
med medlemmarna. Den efterföljande extrastämman genomfördes för att höja medlems- och 
träningsavgifterna och genom detta förbättra klubbens ekonomiska förutsättningar att skaffa 
en egen lokal.    
 
Covid-19 
Pandemin har fortsatt att begränsa vår verksamhet. Klubben har under flertalet tillfällen fått 
hantera olika situationer med att temporärt ställa in planerade event likväl som ordinarie 
verksamhet. Möjligheten att delta på tävlingar för klubbens domare och tävlande har varit 
begränsad under året.   
 
Träkvista dojo – Projektgrupp Ny dojo  
Kontraktet för dojon sades upp i juni och vi fick förlängt till sista november då vi flyttade 
tillbaka våra mattor till Sundby Skolas gymnastiksal. Under året har projektgruppen drivit fram 
ett alternativ som efter extrastämman fick avskrivas som alltför kostsamt. Under vinter 2022 
har dock en ny möjlighet till lokal presenterats av kommunen och arbete för att realisera detta 
pågår.     
   
Tränarkåren 
Vi har haft tiotalet aktiva och dedikerade instruktörer under året. Tyvärr har vi till vårterminen 
tappat några instruktörer och vi har fått anpassa vår verksamhet och träningsschema efter 
detta. Under året har flera instruktörer vidareutbildat sig; Marcus Norell och Matthias Johnson 
till fallpreventivsinstruktörer, Tume Wihamre på riksfortbildning i kata: Seven Katas of 
Kodokan, Katarina Kaseorg, riksfortbildning i tävlingsanpassad träning och Marcus som 
fortsatt studierna vid judotränarprogrammet vid Högskolan i Dalarna.  
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Tävlingsverksamhet  
Klubben har deltagit i fem tävlingar under höstterminen och har erövrat 32 medaljer varav 12 
guld, 7 silver och 13 brons.  
 
Samarbete med fritidsklubben Träkvista och Färentuna  
Samarbetet med fritidsklubben genererade en tidningsartikel och marknadsföring på sociala 
medier runt träningarna varje onsdag på dagtid. Ett lyckat samarbete som introducerade 
många ungdomar till judo. Samarbetet avslutades dock våren 2021. Klubben ser fram emot 
att arrangera liknande event i framtiden. I Färentuna har vi haft två prova-på-judo tillfällen för 
skolans fritidsklubb som genererat nya medlemmar.  
 
Lokal och regional representation av klubben 
Klubben har haft representanter på Stockholms Judoförbunds årsmöte och höstmöte. På den 
anordnade föreningsdagen i Jungfrusund representerades klubben av delar av styrelse, 
tränare och aktiva. Ordförande har presenterat judo och Ekerö Judoklubb som gästföreläsare 
för Rotary Ekerö.      
 
Likabehandlingsplan  
Under året har klubbens likabehandlingsplan uppdaterats och ny målsättning tagits fram och 
även en summering av genomförda aktiviteter gjorda under 2021.   
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomi är god. En årsredovisning finns framtagen som redovisar klubbens ekonomi 
i mer detalj. Under hösten 2021 fick vi också en ny sponsor, Irori.  
 
Slutord  
Ekerö Judoklubbs styrelse vill slutligen tacka alla de medlemmar och instruktörer som ställt 
upp under året. Det har varit ett fortsatt utmanande år på många sätt. Trots det har vi hållit 
modet uppe, anpassat vår verksamhet och haft en bra gnista bland våra tränande på mattan. 
Stort tack till alla och med förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete 2022–2023.  
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