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Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2016 

Året 2016 har varit något av ett mellanår, men saker har hänt ändå. Ett domarseminarium har 
ägt rum i Lahti i Finland, någonting som även landslaget utnyttjade för ett läger. Landslaget 
har också haft fystester och utbildning på Bosön vid fyra tillfällen. 

Kansliet på RF (Riksidrotts Förbundet) bytte ansvarig under året vilket har orsakat en del 
svårigheter med vissa betalningar. Kassören har dock parallellt fört en egen bokföring vilket 
underlättat och innebar att man kunde anpassa sig väl till bytet. Den nya ansvariga på RF har 
under årets senare del skickat ut påminnelser avseende fakturor som aldrig skickades ut från 
RF under 2015. Varför de inte skickades ut vet vi inte, de fanns dock med i redovisningen 
avseende 2015, men har alltså betalts under 2016. 
 
Kassören upptäckte även att RF och SB&K (Svenska Budo och Kampsportsförbundet) har 
använt sig av två olika Kontoplaner för kostnadsersättning. Detta har orsakat svårigheter med 
Revisionsberättelsen, ansvarig på RF har tillsammans med kassören efter bästa förmåga rett 
upp detta och en ny gemensam kontoplan håller i skrivande stund på att tas fram. 
 
I dokumentet Resultat 2016 har posten "Övriga intäckter" ett resultat på +37 450kr. I denna 
post ingår ett bidrag på 30 000 kr avsett för att öka det svenska inflytandet inom internationell 
Taido, samt de dryga 7 000 kr som tjänades in kontant genom merchandise och 
biljettförsäljning under EM 2015. 
 
Trots de felaktigheter och oklarheter som presenterats här har förbundet under året gjort ett 
resultat på +67 740,70 kr (preleminärt), vilket är +110 740,70 kr över budget (preleminärt). 
Vid årets slut hade förbundet tillgångar på (preleminärt) 274 084,04 kr samt upplupna 
kostnader och skulder på (preleminärt) 2 628 kr. Förbundet hade därmed ett disponibelt 
kapital på (preleminärt) 271 456,04 kr vid årets slut. 


