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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 190701 - 200630 

 

STYRELSE 

 
Styrelsen har bestått av ordförande Peter Hult, kassör Fredrik Spele, och Peter Hellberg 
som ersättare till Bo Lindholm som avsa sig sitt uppdrag under hösten 2019. Styrelsen har 
haft 3 st. prototokolförda möten under året. 
 
Revisor under året har varit Birgitta Törnlund 
 

EKONOMI 

 
Årets resultat blev -10.700,14 (jmf med -44.048 budgeterat).  Vi har haft en låg 
familjeavgift och färre sponsorer/bidrag. Största anledning till uteblivna intäkter och 
kostnader är Corona restriktionerna som gjorde att vi inte kunde genomföra våra 
planerade tävlingar efter 8 Mars. Vi hade också lägre kostnader för resor, ledarersättning 
och matersättning än budgeterat. Aktivitets och utbildningsbidragen var något högre än 
beräknat. Ersättning 15.000 kr för 2020 års sommaraktiviteter har tillkommit, medans 
ersättning till ledarna kommer på nästa räkenskapsår. 
 

VERKSAMHET 

 
Under året har föreningen haft 45 st. medlemmar. Av dessa är 32 st aktiva i ålder 7-25 år 
som i sin tur är fördelade enligt; 
 

• 2 st. män +25 år 

• 1 st. kvinna +25 år. 

• 4 st. pojkar 17-25 

• 2 st. flickor 17-25 

• 2 st. pojkar 13-16 år 

• 8 st. flickor 13-16 år 

• 9 st. flickor 7-12 år 

• 7 st. pojkar 7-12 år 

• 10 stödmedlemmar 
 
Vi har haft 3 st. aktiva vuxna ledare och 1 st. unga ledare under året. 
 

6 manna i Paulinska 

Under säsongen hade vi en grupp 13-30 åringar. 1-2 träningar i veckan, blandat killar och 
tjejer. Säsongen började med 2 träningar, men from mars 1 träning. Vi har inte deltagit i 
någon tävling under säsongen. Ledare har Fredrik och Jonas varit. 
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4 manna i Paulinska:  

Tränat 2 gånger i veckan i paulinska. Deltagit i level_4, 4 manna med 1-3 lag. Level_5, 
4_manna har 1-2 lag deltagit. Med några dispenser så deltog vi också i 2st U16 
sammandrag(6 manna). Ca 10 -15 aktiva. Ledare har Fredrik, Peter, Jonas och Juni varit.  

Newbody 

Vi sålde kläder från Newbody feb-mars. Färre säljare än tidigare år och totalt sämre 

intäkter än budgeterat. 

TomteCup: 

Vi genomförde en julavslutning genom att spela en 4-manna turnering med föräldrar och 

spelare. Ca 16 st var med.  

Hemma arrangemang 

Level 6 deltävling 3 Strängnäs Karinslunds sporthall Söndagen 1 December 2019,  

Level 5 deltävling 6 Strängnäs Karinslunds sporthall Söndagen 26 Januari 2020, Level 4 

deltävling 7 Strängnäs Karinslunds sporthall Söndagen 8 Mars 2020. 

Tränarträffar 

En höst och en vår tränarträff där vi planerade. 

Styrelsen: 

 

Ordförande    Suppleant 

_______________________________  _______________________________ 

Peter Hult    Peter Hellberg 

 

Kassör      

_______________________________   

Fredrik Spele  

 

 


