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Sammanträden
Under arbetsåret har styrelsen haft 14 protokollförda sammanträden inklusive årsmöte och konstituerande sammanträdet.

Ledare verksamma under arbetsåret
Anette Andersson, Louise Kron, Christina Kirst, Ramona Nyström, Sommai Wongjan, Johanna Viltare, Lena Hallberg, Kerstin
Kalliokuljo, Julia Sajadpour, Pelle Andersson, Caroline Johansson, Emelie Björkman, Lina Vilkman, Kenneth Hallberg, Luna
Palmqvist, Tilda Bremer-Nyström, Isabelle Nilsson.

Medlemmar och närvarotillfällen
I 23 olika pass per vecka har 255 medlemmar deltagit. Därav 211  kvinnliga och 44  manliga fördelade på 44 st under 6 år, 38 st.
7-12 år 7 st. 13-20 år,  24 st. 21-40 år, 142 st. 41 år och uppåt.

Innesäsong
Ordinarie period för verksamheten var HT -20  v 36 – VT -21 v21 men pga covid -19 Ställdes all verksamhet in i november. I mars
startade vi upp med viss uteträning igen då vi såg att det gick att göra i enlighet med folkhälsomyndighetens restriktioner.
Spinning verksamheten kunde vi tyvärr inte öppna upp för igen detta verksamhetsår, men i stället erbjöd vi uthyrning av
spinningcyklar till medlemmarna med start  i  februari. Delar av barnverksamheten har dessa terminer varit inställd på grund av
att det inte gått att bedriva på ett säkert sätt som följd av covid-19.

Sommaraktiviteter
Sommarträningen startade i juni, med 3 pass i veckan i 13 veckor där det detta år inte erbjöds Spinning i sommarträningen. I år
sålde vi inga sommarkort utan erbjöd gratis träning till alla, men framförallt som en kompensation till våra medlemmar då vi fick
ställa in en hel del pass under våren.  Alla pass hölls utomhus pga covid -19 och rekommendationer från FMH.
Detta var väldigt uppskattat av våra deltagare.

Aktivitetsstöd
Under hösten -20  har 4 och våren -21 har 2 bidragsberättigade grupper rapporterats till kommun och idrottsförbund.
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Hemsidan
Föreningens hemsida har vi jobbat aktivt med att hålla uppdaterad.
Här finns all information som man behöver om vår förening som medlem, för att kunna delta eller komma i kontakt med någon
av ledarna eller styrelsen. 

Facebook
Facebooksidan för vuxen grupperna uppdateras aktivt för att marknadsföra vår förening. Vi har nu 1159 följare på våran
facebook sida. Vår Facebooksida för barn och ungdom har inte uppdaterats i samma utsträckning.

Kurser
På grund av covid-19 har det inte genomförts några kurser detta verksamhetsåret.

Klubblokalen
Spinning-verksamheten har pågått med 3 ordinarie pass och ett AW pass på fredagar varje vecka fram till November då vi pga
Covid -19 fick avsluta terminen i förtid.
Klubblokalen har inte använts till så många möte detta verksamhetsår på grund av Covid-19
Städning av lokalen har ombesörjts av Bodil Hillman och Arne Nilsson enligt ett eget  uppgjort schema.

Övrigt
● Inför starten av detta verksamhetsår beslutades det  att annonsera i lokaltidningen och på facebook och hemsidan.
● Vi har sålt Sverigelotten under hela verksamhetsåret och Bingolottos Julkalender inför julen.
● Vi har fortsatt att ha onlinebokning av spinningen, och även infört det för all vuxenträning
● Vi har haft en Julträff på digitalt med alla ledare och styrelse för att kunna tacka för höstterminen.
● Vi hade en träff i Maj i Selleberga Skogen med ledare och styrelse där de bjöds på korvgrillning och tipspromenad, då

kunde vi även lyfta våra tankar om kommande termin.

Verksamhetsåret 2020-2021 har varit händelserikt och stundtals oroande pga fortsatt rådande pandemi men
styrelse, ledare och medlemmar har gjort sitt yttersta och verkligen anpassat sig för att göra det bästa av de
annorlunda terminerna vi haft.

 Alla aktiva ledare och  styrelsemedlemmar har gjort så  att vi kunna ha träningen igång på ett säkert sätt så länge
som folkhälsomyndigheten tillåtit det, de har även varit lyhörda och snabbt anpassat sig till nya restriktioner som
kommit under terminens gång.

Vi använder oss av google drive till att samla alla våra dokument som dagordningar, protokoll etc för att göra det
enklare för styrelsemedlemmar att ta del av all information. Vi har även fått lära oss att använda oss av digitala
verktyg för att kunna hålla våra styrelsemöte på ett säkert sätt via länk, med tanke på covid- 19.

Vi har synts och syns mycket i social media, vilket även innebär ett socialt ansvar för hur vi agerar i föreningens namn
– vilket vi mer och mer måste tänka på och sätta normer för – Vi ska fortsatt vara en enhet utåt.
Om någon frågar vem som helst av oss om vår förening – har vi våra värdegrunder att luta oss på.
Hur du som ledare agerar privat eller i arbetslivet påverkar även synen på dig som ledare i vår förening – vi är Alla
förebilder för någon medlem!
Vi är alla ambassadörer för vår förening.
Detta är stort – Vi har Nolltolerans mot mobbning, droger, dopning, trakasserier – hos oss är alla Välkomna!
Vi är helt tveklöst det bästa teamet, Vi är föreningen alla på byn pratar om!
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Stort Tack alla fantastiska ledare och  styrelsemedlemmar för ett minst sagt händelserik och omtumlande år där jag

har haft ert förtroende att leda vår förening framåt, utan Er och våra medlemmar hade vi aldrig varit där vi är idag!

Styrelsen genom vice ordförande/ 2021-10-14
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