Verksamhetsberättelse 2020
Karlskrona Cykelklubb
Org.nr: 835000-3847

Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit
Ordförande
Vice Ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Björn Eliasson
Magnus Linderoth
Marko Koski-Vähälä
Jonas Ungerbäck
Jennie Bournonville

Vald på två år 2020
Ledamot vald 2020 på två år
Ledamot vald 2020 på två år
Ledamot fyllnadsvald vald 2020 på ett år
Ledamot vald 2019 på två år

Suppleant
Suppleant

Lena Hildingsson
Patric Kalnins

Vald 2020 på ett år
Vald 2020 på ett år

Valberedning

vakant

Ombud till Skånes Cykelförbund och annat organ där föreningen är representerad:
Björn Eliasson har varit klubbens ombud.
Övriga utsedda funktionärer
Webansvarig: Björn Eliasson

Möten
Föreningen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte den 16/3 2020. 5 st styrelsemöten har
hållits, samt 1st konstituerande styrelsemöten den 16/3.

Ekonomi
Klubben har inga långsiktiga skulder.
Mer om ekonomin i föreningens ekonomiska rapport.

Revisorer
Revisorernas sammansättning under verksamhetsåret har varit Martin Kroon och Magnus Johansson,

Medlemmar
Medelålder 43år (-1 år) Könsfördelning 74% (+2%) män 26% (-2%) kvinnor. Förändring emot föregående år i
parantes

Män:
Kvinnor:
Totalt:

2020
211st
75st
286st

2019
215st
82 st
291st

Förändring mot föreg år

-2%

Utestående medlemsavgifter
Inga

Träning
LVG
Under året har LVG träning hållits högst sporadiskt och mer av karaktären att några drivna individer träffats och
kört, mestadels sommartid då COVID situationen var bättre då.
MTB
Onsdagspassen på MTB har varit väldigt välbesökta under sommaren, återigen så har Ola organiserat detta på
ett förtjänstfullt sätt.
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Under hela året har det arrangerats barn och ungdomsträning samt nybörjarträning för vuxna. Uppslutningaen
på barnsidan har varit god med 3-12 deltagare på varje pass. Ledare för detta har varit ordföranden som
hoppas på att någon/några kan tänka sig bistå i ledarrollen framöver.

Motionslopp
Karlskronaloppet
Ställdes tyvärr in pga funktionärsbrist, dock så hade vi nog ändå inte kunnat hålla det pga COVID situationen
Grevaloppet
Ställdes in pga COVID

Tävlingsverksamhet
Har legat nere pga COVID

Hemsida, kommunikation och IT
Karlskrona CK har under året haft 1 hemsida, www.karlskronack.com, samt en sida på Facebook, Karlskrona CK.
Det finns även ett antal grupper på facebook med olika inriktningar:
KCK – Medlem, för för spontana cykelturer, cykelsnack, mektips, köp/sälj för medlemmar.
KCK – Fart efter kamrat, denna grupp vänder sig till den som gillar att cykla landsväg på racer. Du kanske är
nybörjare eller tycker att farten i de övriga grupperna är lite för hög.
KCK – 30, för cyklister som trampar tillsammans i farter kring 30 km/h. Dock ej aktiv under 2020
KCK – MTB tjejer i Blekinge, en grupp för spontancykling för tjejer. Alla kan hänga på!
KCK – Snabbgrupp, grupp för mer tävlingsspecifik träning och planera riktigt jobbiga fartpass.
KCK – LVG-ledare, grupp för träningsplanering
KCK – Spinning, här hanterar vi tillgången på spinningcyklar och ev ändringar i tider. Inaktiv

Slutord
Klubben fortsätter att öka sitt medlemsantal och de gemensamma träningarna och övriga aktiviter har ett
fortsatt bra deltagande.
Styrelsen vill be att få tacka för det gångna året och förtroendet att få leda en av Sveriges äldsta
idrottsföreningar. Inför det kommande året ser vi fram emot att få vara en del av den växande klubb och
ytterligare utveckla både Karlskronaloppet, Grevaloppet och klubbens övriga verksamhet.
Vi tackar för förtroendet att leda Karlskrona cykelklubb och ställer våra platser till årsmötets förfogande.
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Magnus Linderoth
Vice Ordförande

Marko Koski-Vähälä
Sekreterare
Björn Eliasson
Ordförande

Jonas Ungerbäck
Kassör

Jennie Bournonville
Ledamot

Lena Hildingsson
Suppleant

Patric Kalnins
Suppleant
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