
 

  
 
Verksamhetsberättelse 2020 – Team Leites Stockholm IF 
 
Förord  
2020 har varit ett väldigt speciellt år där vår vanliga verksamhet har fått ta ett steg tillbaka och där 
vi istället har fått fokusera på att hitta lösningar där vi kan bedriva någon form av träning, ut efter 
Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationerna. Det har inneburit att vi har inriktat oss på 
mycket utomhusträning och det har blivit mindre tid på mattan. Vi vill ändå passa på att tacka alla 
medlemmar som ställt upp för klubben och som kommit på våra pass. 
 
Tack alla som arbetar frivilligt i och utanför styrelsen och inte minst, stort tack till alla tränare som 
hållit i passen under året. 
 
Samuel Tillenius, ordförande och Sergio Leites, huvudtränare  
 
 
Styrelsen 2020  
Verksamhetsåret inleddes med val av en ny styrelse och vi fick då en ny medlem i styrelsen när 
Christobal Calderon Castillo valdes in samtidigt som Erik Gollne klev av. Vår interimslösning med 
Daniele Di Valentino som kassör blev även en permanent lösning. 
 
Styrelsen under 2020 såg därefter ut enligt följande: Samuel Tillenius (ordförande), Annica Jara 
Cofré (vice ordförande), Sergio Leites, Yesi Rodriguez, Daniele Di Valentino (kassör), Daniel Ekman 
och Christobal Calderon Castillo.  
 
Styrelsen har under 2020 haft ett något färre antal sammankomster än under ett normalt år, men 
då verksamheten i klubben har varit lägre än normalt så har det räckt för att hålla framdrift i 
styrelsearbetet. 
 
 
Händelser under 2020  
År 2020 har som sagt varit ett väldigt annorlunda år då världen drabbades av en pandemi i form av 
Corona, vilket visade sig få en stor påverkan på vår verksamhet. Det är extremt svårt att hålla BJJ-
pass och samtidigt hålla Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd, det är en 
matematik som inte går ihop. Vi har under hela året följt de rekommendationer som FHM har 
kommit med, därför har den mesta av vår träning genomförts utomhus. 
 
Året började däremot som vilket år som helst, med högt tryck på våra pass och många som ville 
träna med oss men den 12 mars fick vi dra i handbromsen och all träning blev inställd på grund av 
Corona och rekommendationer från Riksidrottsförbundet och FHM. 
 
Under tiden klubben var stängd så snickrades och fixades det för att göra loungen snyggare och 
trevligare och det har blivit ett riktigt lyft för klubben. 
 
Under april månad rullade vi ut Zoezi. Detta för att bland annat ha bättre hålla koll antal 
medlemmar som deltar på våra pass. Systemet används även för att teckna medlemskap, 
träningskort, försäljning av merch samt är klubbens officiella nyhetskanal. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Då vi insåg att det skulle dröja ett tag innan vi kunde öppna klubben igen, så drog vi igång 
utomhusträning under maj, där klubbens medlemmar erbjöds flera pass per vecka. 
 
I början av augusti öppnade vi åter upp verksamheten på Åsögatan! Den 29 oktober blev vi dock 
åter tvungna att stänga ner vår verksamhet efter nya skärpta restriktioner som visade sig gälla året 
ut, klubben fortsatte därför att ha stängt året ut. 
  
Coronan har inte bara haft stor påverkan på hur vår träning har sett ut under året, den har även 
haft en negativ påverkan på vår tillväxt i träningsgrupperna och 2020 var första året på mycket 
länge där vi minskade i antal medlemmar. 
 
Under 2020 så har arbetet fortsatt med att ta fram nya klubbprodukter, en produkt som verkligen 
återspeglar vilken tid vi lever i var TLS-munskyddet. Projektet klubbdräkt 2.0 har rullat på under året 
men det har blivit något försenat pga corona.  
 
Många av våra planerade event, så som GI-loppisen, klubbdagar, grull och besök av 
gästinstruktörer, fick ställas in pga coronan och har fått skjutas på. 
 
Tävlingsresultat  
Tävlingsresultatet under 2020 var magert då det helt enkelt inte genomfördes några tävlingar men 
lite hann vi med, i början av året så var vi på EM och bärgade 9 medaljer på 15 personer (5 guld, 2 
silver och 2 brons). 
 
I slutet av februari var våra juniorer och tävlade på Scandinavian BJJ Tournement i Mölndal och de 
plockade hem 3 guld, 1 silver och 1 brons! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ekonomisk översikt 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 

 

 
Resultaträkning 20-12-31 

 
19-12-31 

Intäkter 
 

Försäljningsintäkter 87 044       67 566 

Gåvor och bidrag 433 248 78 099 

Verksamhetsintäkter 0 70 953 

Träningsavgifter 1 149 849 1 225 245 

Avgifter Medlemskap      86 850      43 500 

Summa intäkter 1 756 992 1 485 363 

 
Kostnader 

  

Råvaror och förnödenheter -18 516 779 036 

Övriga kostnader 559 501 660 503 
 Personalkostnader 157 560 9 200 

Avskrivningar 14 236 0 

Finansiella poster 367 0  

Summa kostnader  713 148 1 448 767 

Verksamhetens resultat 1 043 844 36 596 

Årets resultat 1 043 844 36 596 



 

 
 
 

Balansräkning 
 

Tillgångar 

 
 

20-12-31 
 

 

19-12-31
 

Materiella anläggningstillgångar 159 606  0 

Omsättningstillgångar 337 861  0 

Kortfristiga fordringar 90 535          13 064 

Kassa och bank 1 323 507  765 743

Summa tillgångar 1 911 509  778 807

 

 
Eget kapital 

   

Balanserade överskott 778 807 742 211 

Årets resultat 1 043 844  

Summa eget kapital 1 822 651  778 807 

 
   

Skulder 
   

Korfristiga skulder   88 858  
0 

 0

Summa skulder   88 858  0 

Summa eget kapital och skulder 778 807  778 807 

 
 



Allmänt 
• Covid-19 har slagit hårt på klubbens öppettider och försäljning, därmed även antalet nya och 

befintliga medlemmar. Detta pga de rådande restriktioner. Klubben har varit helt stängd 
under månaderna mars-juli och sedan från mitten av oktober till sista december. 
 
Vi vill därför tacka våra medlemmar för fortsatt stöd även under dessa svåra tider, vi hade 
inte kunnat vara där vi är idag utan er! 

Balansräkning 
• I och med att vi har investerat i effektivisering, digitalisering och förbättring av våra lokaler 

har våra inventarier ökat med 160 000 kr (0 kr).  
 

• Årets lager uppgår till 338 000 kr (0kr). Där större delen av lager är tidigare stora inköp. 
 

• De kortfristiga fordringar som finns avser till den största delen förutbetalda lokalkostnader 
och ännu ej utbetalt bidrag. 
 

• Den största delen av de leverantörsskulder som finns avser förutbetald lokalkostnad för hela 
Q1 som uppgår till 70 000 kr av 78 000 kr. 
 

• Upplupen kostnad som tillhör räkenskapsåret avser städfaktura för arbete utfört i december 
på 6 500 kr. 

 

Resultaträkning 
• Då detta är första året med faktureringsmetoden, blir några saker missvisande: 

 
1. Januari månads lokalkostnad, (23 000 kr), för Södermalm 2020 hamnade i 2019s års resultat.  
2. 2019 års försäkringskostnader och förenings- & medlemsavgifter redovisades i 2018 års 

resultat. (34 000 kr) 
 

• Årets intäkter från träningskort uppgår till 1 935 000 kr (1 225 000 kr). 
Detta beror på ökat antal medlemmar och ökade priser för träningskort samt medlemskap. 
 
Vi har bjudit samtliga medlemmar på träningskort under april månad, därav innefattar 
belopp ovan endast 11 månaders intäkter av träningskort. 
 
Klubbens satsningar på bättre och mer effektiva Ekonomiska rutiner och ekonomisystem har 
även visat sitt värde. 
 

• Årets intäkter från medlemsavgifter 86 850 kr (43 500 kr). 
 

• Vi har blivit bättre på att söka stöd och bidrag.  
Årets intäkter avseende bidrag och stöd uppgår till 433 000 kr (78 000 kr). 
 



• Försäljningsintäkter från caféet och webshopen har varit lägre jämfört med förra året 
92 000 kr (139 000 kr). 
 

• Årets resultat belastas av det lager som finns och har funnits sedan starten. Då hela lagret 
från år 2014, belastar 2020 års resultat med 338 000 kr. Det innebär en ökad intäkt på 
338 000 kr som gör årets resultat missvisande. 
 

• Kostnaden för Städning och renhållning har ökat under 2020 då vi har tagit in en städfirma 
som städar 2-3 gånger varje vecka och som även har gjort en grundlig storstädning av våra 
lokaler. 
 

• Ökade kostnader pga effektivisering och digitalisering har infunnits, men med det trots 
uppgår övriga kostnader till 560 000 kr (661 000 kr).  
 

• Vi har även börjat betala ut löner till huvudtränare och till kansli. Årets personalkostnader 
inkl utbildning uppgår till 158 000 kr (9 000 kr).  
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