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Skillingaryds Frisksportklubbs verksamhetsplan för år 2021 
 

Vårt mål är att vi under året skall bedriva verksamhet för Hälsa – Kultur – Miljövård – 

Friluftsliv – Integration och Idrott – Klimatanpassning, Jämställdhet och Inkludering. Vår 

styrelse, våra sektioner och kommittéer skall tillsammans verka för en god medlemsvård, fin 

gemenskap och en god klubbanda. Verksamheten ska riktas till alla oavsett kön, ålder, 

funktionsvariation eller ursprung. 

 

Vi ska försöka förverkliga våra mål genom bland annat friluftsliv, motion, träning, idrott, 

hälsosam kost, kulturaktiviteter, studier, kurser, temakvällar, positiv kontakt med föreningar, 

församlingar och andra i vår bygd, opinionsbildning, samarbete med kommunala organ, 

klubbmöten och studiecirklar. Vi har sektioner för orientering, friidrott, skidåkning, cykel, 

veteraner samt kommittéer för motion, hälsa & kultur, sponsring- och elitidrottsverksamhet, 

midsommarfest, SFK-damerna samt ungdoms-, junior och friluftsverksamhet. 

 

Vi har klubbmöte eller styrelsemöte i regel varje månad och idkar studieverksamhet inom 

NBV och RF-SISU. Vår klubbs försäkringar har vi företrädesvis i Länsförsäkringar 

Halland/Våra Gårdar. Vi har vakthavandejour ideellt vid sidan av anställda på Grönelund. Vi 

strävar efter att Grönelund utnyttjas så mycket som möjligt för friskvårdsaktiviteter. 

 

Respektive sektioner och kommittéer ansvarar för sitt verksamhetsområde, exempelvis 

beträffande tävlingar, träningar, kurser, läger, ledarutbildning och administration, skötsel och 

förvaring av material och utrustning tillhörande Skillingaryds FK. Under år 2021 kommer det 

inte arrangeras någon midsommarfest. Någon cricket i klubbens regi kommer inte bedrivas, 

och cricketsektionen i Skillingaryds FK upphör därmed. 

 

Här är några aktiviteter som planeras under år 2021: 6-dagars i orientering, naturpasset, 

program för veteraner och SFK-damer under vår och höst samt deltagande på årets digitala 

Riksläger. Vi strävar efter att våra klubbmedlemmar ska kunna vara med på klubbmöte och 

årsmöte genom en digital lösning. Vi ska ha en löpargrupp tillsammans med Skillingaryds 

Gymnastikförening, arrangera OL-tävling tillsammans med VSOK, anordna MTB-tävling, 

Pangstafett och Knattelopp i klubbens regi, anordna tipspromenader under vår och höst samt 

verka för friluftsverksamhet. En pumptrackbana ska anläggas och invigas. Invigningen ska 

kombineras med öppet hus och prova på olika aktiviteter som klubben har. Vidare planerar vi 

att ta fram en MTBO-karta för MTB-orientering, anordna/medverka vid 

valborgsmässofirande, delta i vuxenvandringar samt fortsätta vårt sponsringsarbete. Det finns 

också ambitioner att bättre marknadsföra Grönelund som konferensanläggning, verka för att 

Grönelund i framtiden kan bli en Hälsocentral samt att anordna kulturarrangemang. Vi 

kommer ge ut information till medlemmar främst via hemsida, Facebook och genom 

affischering vid Grönelund. 

 

Styrelsen Skillingaryds Frisksportklubb 
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Årsberättelse för Skillingaryds Frisksportklubb 2020 

 

Skillingaryds FK (SFK) kan se tillbaka på ett framgångsrikt frisksportarår. Detta trots att 

mycket av klubbens verksamhet påverkats negativt på grund av pandemin, orsakad av  

Covid-19, som pågått under större delen av år 2020. Sammanfattar man de olika sektionernas 

och kommittéernas arbete så ser man att SFK är en aktiv klubb där frisksportens helhetssyn 

går som en röd tråd genom verksamheten. SFK tillhör Smålands Frisksportsdistrikt och 

Svenska Frisksportförbundet.  

 

Medlemsantalet i klubben den 31 december 2020 i åldrarna 26 år och äldre var 276 

(förgående år 292) varav 41 % kvinnor och 59 % män (föregående år 40 % respektive 60 %). 

Medlemsantalet i ungdomsklubben FK Skill (25 år eller yngre) var 98 (föregående år 114) 

varav 47 % kvinnor och 53 % män (föregående år 43 % respektive 57 %). Medlemmar som är 

25 år eller yngre är också medlemmar i SFK och ingår i SFK’s medlemsantal. Vår klubb har 

under året haft Bengt Bengtsson anställd som vaktmästare och Anna-Lena Bengtsson som 

lokalvårdare. De administrativa uppgifterna i klubben har utförts av Lotta Ryman på frivillig 

basis. 

 

Nedan redovisas kortfattat en del av allt som har skett under verksamhetsåret 2020. För 

ytterligare information hänvisar styrelsen till de olika kommittéernas och sektionernas 

redogörelser.  

 

Vårt årsmöte var planerat att äga rum i mars men på grund av pandemin genomfördes det 

först den 15 juni och då utomhus. Till klubbordförande valdes Göran Svensson. Lotta Ryman, 

Mats Lindqvist, Per-Olof Persson, Karl-Göran Karlsson, Peter Bergström och Ibrahim Kahn 

har varit ordinarie styrelseledamöter. Suppleanter har varit Bengt Bengtsson, Lars-Åke 

Claesson, och Rickard Andersson. Verkställande utskott har bestått av sekreterare Karl-Göran 

Karlsson och klubbens ordförande, Göran Svensson. Firmatecknare har varit klubbens 

sekreterare och ordförande, var och en för sig.  

 

På grund av pandemin har flertalet av klubbens planerade arrangemang blivit tvungna att 

ställa in alternativt ställa om detta år. Arrangemang som tvingades ställa in var till exempel 

valborgsmässofirandet, midsommarfesten, Pangstafetten och orienteringstävlingen 

tillsammans med Vaggeryds SOK. Våra veteraner har inte alls kunnat träffas som planerat 

detta år på grund av att de är i en riskgrupp för Covid-19. Såväl orienterings-, friidrotts och 

cykelsektionen har dock kunnat genomföra tävlingar på klubbnivå efter gällande restriktioner. 

Cykelsektionens ungdomsverksamhet, löpargruppens verksamhet, fredagsträningen för 

Träningsgrupp 99 och tipspromenaderna är några aktiviteter som gått genomföra under året. 

En verksamhet som dock varit vilande under året är cricketen medan skidsektionens 

verksamhet påverkades svårt av snöbristen. 

 

En viktig händelse under året var att elljusbanan vid Grönelund fick en ny och effektivare 

belysning. Efter en hel del ideellt arbete och grävarbete via inhyrd entreprenör, kunde den nya 

belysningen invigas av Kultur- och fritidsnämndens ordförande den 7 oktober. Ett 50-tal 

intresserade personer var närvarande vid invigningen i vilket det också gavs möjlighet till att 

gå tipspromenad och bli serverad varm korv. 
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I slutet av året ledde nya restriktioner på nationell nivå till att omklädningsrum och 

motionsrum vid Grönelund inte längre kunde hållas öppna och att det inte längre var möjligt 

att hyra klubbstugan för privatpersoner eller andra föreningar. 

 

SFK har under året fått god kompensation för intäktsbortfall för de olika arrangemang som 

inte kunna genomföras under rådande pandemi. Nämnas bör ekonomisk kompensation från 

Riksidrottsförbundet, Statens Kulturråd och Smålands Frisksportdistrikt. När det gäller 

framtida investeringar i klubbens verksamhet har SFK tilldelats ett större bidrag från 

Syskonen Inger & Sixten Norheds stiftelse samt Smålandsidrotten för att anlägga en 

pumptrackbana (aktivitetsbana för cykel) med planerad byggnation under år 2021.  

 

Klubbens medlemmar har under året på olika sätt hjälpt till att arbeta in pengar till SFK 

genom att exempelvis sälja bingolotter och kalendrar, montera visir till sjukvården, 

föräldravandra, hugga ned och installera julgran vid torget med mera. Med detta som 

bakgrund är det glädjande att kunna konstatera att ekonomin är god för SFK, vilket i sig är en 

styrka.  

 

Styrelsen i SFK riktar ett stort tack till Bengt Bengtsson och Anna-Lena Bengtsson för deras 

insatser som vaktmästare respektive lokalvårdare samt till Eva-Marie Ohlsson och Lotta 

Ryman för deras goda arbete med det administrativa inom klubben. Vi tackar också de som 

administrerar och säljer bingolotter, julkalendrar och de som köper våra lotter och kalendrar 

för den goda inkomsten det genererar till klubben. Styrelsen är vidare tacksam för det arbete 

som våra anställda och ideella medlemmar gör för att hålla vår anläggning i gott skick och 

tackar också de som via ideellt arbete eller på annat sätt bidrar till att klubben har fått in 

pengar till verksamheten. Utöver detta tackas alla de som arbetat med klubbens olika 

arrangemang under det gångna året samt de, företag som privatpersoner, som på olika sätt har 

sponsrat klubbens verksamhet.  

 

Styrelsen Skillingaryds Frisksportklubb    
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Alkohol-, drog-, tobak och mobbningspolicy i 

Skillingaryds Frisksportklubb 

 
Vi i Skillingaryds FK följer Svenska frisksportförbundets policy vad gäller  

alkohol, droger, tobak och mobbning. 

 

Vi accepterar inte under några klubbsammanhang någon  

form av alkohol, droger, snus eller tobak. 

 

Vi accepterar inte någon form av mobbning i samband med våra aktiviteter. 

 

Vi arbetar på alla nivåer i klubben aktivt mot alla former av droger. 

 

Vi skall som ledare och tränare se till att alla som deltar i och arbetar med våra aktiviteter 

behandlas lika. 

 

Föreningens uppgift är att se till att alla är välkomna in i klubben och att man som medlem 

inte skall använda någon form av alkohol, droger, snus eller tobak. 

 

Vi för regelbundna samtal med våra olika grupper om vad vår policy står för. 

 

Om en enskild medlem överträder föreningens drogpolicy, förs ett samtal med personen i 

fråga utav en av styrelsen utsedd person. Om överträdelsen upprepas kommer styrelsen att 

diskutera uteslutning från klubben av personen i fråga. 
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Resultatrapport 2020-01-01--2020-12-31 

Skillingaryds Frisksportklubb 828000-4535              
 

INTÄKTER 

Huvudintäkter 

Kto Benämning Utfall  

2018 

Utfall  

2019 

Budget 

2020 

Utfall  

2020 
3010 Medlemsavgifter 55850,00 50300,00 60000,00 48050,00 

3110 Kommunalt grundbidrag 2280,00 2340,00 2300,00 1680,00 

3111 Kommunalt vaktmästarbidrag 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

3112  Kommunalt bidrag enskild 

anläggning 

69680,00 69680,00 70000,00 69680,00 

3117 Bidrag in till stipendieutdelning 0,00 10000,00 0,00 0,00 

3118     Bidrag t inst larm, brandskydd (VG 

mfl)  

0,00 0,00 0,00 19000,00 

3119 Bidrag till MTBO-karta fr 

Idrottslyftet 

0,00 0,00 20000,00 0,00 

3121 Bidrag t renovering fr Vgds kom 0,00 86860,00 0,00 0,00 

3123 Bidrag t skoterreparation fr Vgds 

kom 

0,00 12000,00 0,00 0,00 

3124 Bidrag intäktsbortfall Corona 2020 0,00 0,00 0,00 93100,00 

3220 Tipspromenad m bingo o ringlotter 26352,00 33990,00 15000,00 26825,00 

3221 Serveringsint vid bl a tipssöndagar  19430,00 20936,00 8000,00 1065,00 

3229 OL-tävl/Egna arrangemang 13860,00 28791,75 5000,00 0,00 

3232 OL-övr. Naturpass, sålda kartor, bidr   750,00 600,00 500,00 5121,00 

3233 OL-tävl/samarr VSOK/SFK 0,00 66812,00 0,00 0,00 

3234 Tiomila/SM OL 33499,00 0,00 0,00 0,00 

3242 Skidor övrigt 2010,00 1170,00 1500,00 0,00 

3250 Friidrott startavg Egna arr (P-loppet) 4175,00 2909,00 3000,00 0,00 

3251 Pangloppet Reklamintäkt/sponsring 0,00 1500,00 0,00 0,00 

3255 Löpargruppen intäkter 3600,00 4000,00 4700,00 4706,00 

3261 Overaller/Kläder intäkt vid förs t 

medl 

3383,00 0,00 0,00 0,00 

3262 Reklamtryck på overaller 4500,00 0,00 0,00 0,00 

3270 Egna fester Intäkter + lottförsäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 

3271 Midsommarfesten Intäkter 173903,00 175626,00 0,00 0,00 

3272 Bingo- o Sverigelotter försäljn.intäkt 212323,00 159693,50 100000,00 130356,00 

3274 Hyresintäkter 12850,00 26191,00 12000,00 24560,00 

3275 FK Skill hyra; Cricketsektion m m 25095,00 21800,00 15000,00 15000,00 

3276 Cykelsektion intäkter 100615,00 9453,00 4000,00 4365,00 

3277 Hyresintäkt släpkärra 0,00 0,00 0,00 1300,00 

3280 Elit Sponsring intäkt 31000,00 16500,00 0,00 0,00 

3283 Övr intäkter 2173,00 5246,00 3000,00 3137,00 

3284 SFK damer/cirkelarvode NBV 660,00 2075,00 1000,00 800,00 

3285 Veteranerna utf arb + arvode NBV  4122,00 6249,53 3000,00 1499,98 

3286 Sponsring SFK intäkt 0,00 10066,00 25000,00 59451,00 

3289 Kulturarrangemang 623,00 0,00 0,00 0,00 

3294 Ers utlägg cricketplan 18074,00 0,00 0,00 0,00 

3295 Intäkt försäljn utbytt mtr motionsbana 0,00 0,00 0,00 12278,00 

             S:a Huvudintäkter                                      870807,00         874788,78          403000,00        571973,98 

 

Erhållna bidrag 

      
3910 Minnesgåvor SFK 0,00 0,00 0,00 35850,00 

3950 Intäkt övr (Arb åt Miliseum, V kom) 5500,00  13000,00 12000,00 11500,00 

               S:a Erhållna bidrag 

 

5500,00 13000,00 12000,00 47350,00 

      

S:a Intäkter 

  

876307,00 887788,78 415000,00 619323,98 

 



 

7 

 

 

Direkta kostnader 

 

Kto Benämning Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Utfall  

2020 
4117 Grönelundsstipendiet/utbetalning -3000,00 -3000,00 0,00 0,00 

4219 Innegym -38,00 0,00 0,00 0,00 

4220 Tipspromenad m tipsbingo o 

ringlotter 

-12180,35 -12261,95 -6000,00 -15590,65 

4221 Servering vid bl a tipssöndagar -1303,50 -253,45 -500,00 -131,75 

4229 OL-tävl/egna arrangemang -8544,00 -1022,00 -500,00 0,00 

4230 OL-startavgifter -13269,00 0,00 0,00 0,00 

4231 OL-resor -2956,00 0,00 0,00 0,00 

4232 OL-övrigt -9348,60 -6190,00 -7000,00 -4350,00 

4233 OL-tävl/samarr VSOK/SFK 0,00 -66812,00 0,00 0,00 

4234 Tiomila/SM OL -7600,00 -100,00 -100,00 -100,00 

4240 Skidor startavgifter -8126,00 -3975,00 0,00 0,00 

4241 Skidor resor -13984,00 0,00 0,00 0,00 

4242 Skidor övrigt -2456,00 -1151,00 -500,00 -175,00 

4250 Friidrott startavgifter -5270,00 -160,00 0,00 0,00 

4251 Friidrott resor 0,00 0,00 0,00 0,00 

4252 Friidrott övrigt  -2933,00 -2950,40 -3000,00 -253,00 

4255 Löpargruppen kostnader -3600,00 0,00 0,00 0,00 

4261 Overaller/Kläder kostnader inköp 0,00 0,00 0,00 0,00 

4265 Frisksportförbund/avgifter -33000,00 -36720,00 -34200,00 -34200,00 

4266 Årsavg skidor, OL, friidr, Våra 

Gårdar 

-14628,00 -19129,00 -20000,00 -17732,00 

4270 Egna fester/inköp -167,00 -2699,00 -3000,00 0,00 

4271 Midsommarfesten kostnader -157479,30 -107074,00 0,00 0,00 

4272 Bingo- o Sverigelotter 

inköpskostnader 

-126661,00 -52420,00 -50000,00 -68009,00 

4275 FK Skill/Cricketsektion m m 

kostnader 

-9000,00 -4600,00 -500,00 0,00 

4276     Cykelsektion kostnader -77547,05 -4002,00 -5000,00 -2884,00 

4280 Elitsatsning/tävl.avg, resor + övr 

kostn 

-31548,00 -22284,00 0,00 0,00 

4281 Kurskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 

4282 Kartframställning (MTBO) 0,00 0,00 -25000,00 0,00 

4283 Övr kostnader -33969,95 -27417,35 -18000,00 -16790,78 

4284 SFK damer kostnader -840,00 -1125,00 -1000,00 -2050,00 

4285 Veteranerna kostnader -4122,00 -5999,75 -3000,00 -3249,76 

4286 Sponsring SFK kostnad 0,00 -11382,00 -3000,00 -1250,00 

4289 Kulturarrangemang omkostnader -1622,00 0,00 0,00 0,00 

4292 Motionsbanor underhåll 0,00 -3899,00 -15000,00 -3674,00 

4294 Arb, mtr, maskiner cricketplan 0,00 0,00 0,00 0,00 

 S:a Direkta kostnader -585192,75 -396626,90 -195300,00 -170439,94 

 

Personalkostnader 

      
5010 Löner -128220,00 -128220,00 -133000,00 -87288,00 

5610 Soc avgifter  samlingskonto -20976,00 -19005,00 -14000,00 -8912,00 

 S:a Personalkostnader -149196,00 -147225,00 -147000,00 -96200,00 
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Övriga rörelseuppgifter/kostnader  

 

Kto Benämning Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Utfall  

2020 
6010 Fastighetsunderhåll -8788,00 -4927,00 -5000,00 -4056,00 

6011 Fastigh.renovering 2017-2018 0,00 -86860,00 0,00 0,00 

6020 Fastigh.driftskostn/el+larmabonnem -70459,01 -63274,19 -65000,00 -64405,64 

6021 Fastigh.driftskostn/vattenprov+sotn 0,00 0,00 -700,00 0,00 

6022 Fastigh.driftskostn/renhålln+slamt -4404,00 -4063,00 -5000,00 -3747,00 

6030 Fastigh. lokalvård/rengöringsmtr m m  -2927,00 -4126,55 -3000,00 -669,35 

6050 Fastighetsinventarier 0,00 0,00 -8000,00 0,00 

6052 Nät fotbollsmål 0,00 0,00 0,00 -1974,00 

6060 Fastigh.försäkring Våra Gårdar -10641,00 -11974,00 -14100,00 -14027,00 

6510 Kontorsmtr o övr omkostnader -5053,45 -4931,00 -3000,00 -189,00 

6530 Kanslikostnader redovisningstjänst -66929,00 -36409,00 -26000,00 -16375,00 

6540 Dataprogr + IT-tj Speedledger + 

Swedb  

-3246,00 -3631,50 -3500,00 -4191,00 

6545 Dator/skrivare + tillbeh t TV + data -3495,00 -140,00 -3000,00 -2500,00 

6610 Rep + drivm skoter/gräskl/sågar/släp -4779,00 -32815,00 -18000,00 -7123,00 

6811 Porto, tel, internet, TV-avg -12224,50 -8122,58 -9400,00 -8475,00 

7010 Förs släp + skoter Försäkr.bolaget IF -2098,00 -2170,00 -2100,00 -2555,00 

7693 Lämnade bidrag o gåvor -1150,00 -600,00 -2000,00 -6499,00 

 S:a Övriga 

rörelseuppgifter/kostnader 

-196193,96 -264043,82 -167800,00 -136785,99 

 

Avskrivningar 

      
7912 Avskrivningar inventarier -47562,00 -7838,00 0,00 -9416,00  

7921 Avskrivningar byggnad -44410,00 -44410,00 0,00 -44410,00  

7928 Avskrivningar markanläggningar -4770,00 -4770,00 0,00 -4770,00  

 S:a Avskrivningar -96742,00 -57018,00 0,00 -58596,00 

 

Finansiella intäkter och kostnader 

      
8020 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 

 S:a Finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

 S:a Finansiella intäkter/kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Extraordinära intäkter och kostnader  

      
8300 Realisationsvinst andelar 346,85 120024,93 0,00 0,00 

8301 Vinst aktieindexobligation 36901,23 16817,74 0,00 0,00 

8302 Förlust aktieindexobligation 0,00 -2400,00 0,00 0,00 

8420 Räntekostnader o courtage 0,00 0,00 0,00 0,00 

8421 Avgift LEI-nummer värdepapper -1211,25 -1223,75 -1300,00 -1123,75 

 S:a Extraordinära intäkter och 

kostn 

36036,83 133218,92 -1300,00 -1123,75 

      

  SUMMA INTÄKTER 913555,08 1024631,45 415000,00 619323,98 

 SUMMA KOSTNADER 1028535,96 868537,47 511400,00 463145,68 

      

 Beräknat resultat: -114980,88 156093,98 -96400,00 156178,30 
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Balansrapport 2019-01-01-2019-12-31
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Revisionsberättelse  
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Cricketsektionen årsberättelse för 2020 och ett tack 

 
En beskrivning av cricketverksamheten 2020 rent sportsligt, fyller inte många rader. Däremot 

skulle jag kunna skriva en bok om grabbarnas strider, både på plan och utanför. De har gjort 

det riktigt bra och verkligen satt sitt avtryck i cricket-Sverige. Ett lag som i huvudsak bestått 

av ensamkommande flyktingar där asylrättsprocessen legat som grus i skorna varje meter de 

tagit. 

 

Att främst bära i minnet måste ändå vara ert fullständigt osjälviska sätt när ni bjöd in dem till 

era ytor i föreningen. Genom den handlingen så har ni hjälpt dem allihop att hitta något att 

längta efter varje vecka oavsett hur veckan såg ut i övrigt, fantastiskt! Jag vet att tacksamhet 

odlats i leden för detta men kan inte riktigt översätta det till någon konkret handling från deras 

sida, tyvärr. Det jag försöker göra nu är att få igenom en försäljning av utrustningen och ta 

bort pitchen från gräsytan, nu till våren.  

 

För cricketsektionen, den 1 mars 2021 

 

 

Andreas Pallander 
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Cykelsektionens årsberättelse för 2020 

 

Vi har under 2020 generellt haft ett ökande intresse för cykling och sett ett större antal barn 

och föräldrar på våra träningar.  

 

Vi har använt Grönelund som utgångspunkt för våra träningar som genomförts i huvudsak på 

tisdagar. Vi har fortsatt att underhålla och utveckla vår bana på Trolleberget samt 

iordningställt en kortare bana i området bakom lappkåtan norrut mot Vattentornet på 

Grönelund.  

 

Vi har varit med och arrangerat fyra tävlingar under året med en deltävling i X-Cup Småland 

som den stora begivenheten. Vi var återigen den av alla deltävlingar som lockade störst 

startfält. Vi ser det som ett tecken på att vi har en rolig, utmanande och även inbjudande bana 

för MTB cykling på Trolleberget. Vidare arrangerade vi även ett öppet kommunmästerskap 

där vi använde Vaggeryds nyanlagda bana i området norr om Bäckalyckan. På Grönelund har 

vi anordnat två tävlingar varav en var Hemmavasan där vi cyklade valfritt många varv på en 

sträckning som mätte cirka 32 km. Det var en mycket uppskattad variant som gav mersmak. 

Sista tävlingen som vi definitivt tror på att vi kan utveckla mycket mer var vårt Halloween 

Race i mörker på vårt elljusspår.  

 

Vi avslutade säsongen för våra barn och ungdomar i oktober genom att åka till Isaberg för en 

ganska kall men rolig dag med grillning och mycket spännande cykling.  

 

 
 

Inför 2021 hoppas vi på ett större antal barn/ungdomar i träning och att färdigställa vår 

pumptrack som vi har beviljats medel för. Detta kommer att utöka Grönelund som 

samlingspunkt för cykelintresserade. Trolleberget kommer fortsättningsvis vara en tränings 

och tävlingsbana. X-Cup Småland kommer förmodligen att arrangeras även 2021. Vi kommer 

även inleda planeringen av ett större återkommande motionslopp på medeldistans (40-50 km). 

 

För SFK-Cykel, Skillingaryd den 9 mars 2021 

 

 

Peter Bergström 
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Friidrottssektionens årsberättelse för 2020 

 

Friidrottsverksamheten i SFK har som så mycket annat påverkats av den pågående pandemin 

som förorsakats av Covid -19. Någon tävlingsverksamhet för friidrottare på distrikt eller 

nationell nivå har i princip inte förekommit 2020. I klubbens regi har det dock funnits 

möjlighet till löpträning för barn och ungdomar i Träningsgrupp 99 men också i det samarbete 

som SFK har med Skillingaryds Gymnastikförening genom löpargruppen ”Spring Loss Med 

Oss”. Löpargruppen har träffats ett drygt tjugotal gånger i organiserad form under året. 

Åldersmässigt har gruppen bestått av deltagare från seniorer till veteraner och med en ganska 

jämn könsfördelning.  

 

Den traditionella Pangstafetten genomfördes inte år 2020 då pandemin satte stopp för detta. 

Klubbmästerskapet (KM) i terräng avgjordes dock den 18 september på Grönelund. Nämnas 

kan att Oskar Johansson vann seniorklassen vid KM. Med anledning av de restriktioner som 

infördes under slutet av året genomfördes inte den sedvanliga friidrottsavslutningen. 

Friidrottssektionen har vidare beslutat att då det funnits för få tävlingstillfällen detta år har 

Sture Fåglums vandringspris till bästa friidrottare inte delats ut för 2020. Förhoppningsvis blir 

år 2021 ett år då träning och tävling åter kan bedrivas som före pandemin 

 

För fridrottssektionen, Skillingaryd den 21 februari 2021 

 

 

Karl-Göran Karlsson 
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Orienteringssektionens årsberättelse för 2020 

 
 

Årets tävlingar började med tävlingar i Kristianstad och Hallandspremiären i Halmstad i 

början av mars. Sedan slog Coronaviruset till här i Sverige och övriga världen, vilket 

medförde att i princip alla tävlingar ställdes in. Så även vår tävling den 2 maj. O-Ringen i 

Uppsala ställdes också in och är flyttad till 2021. Detta har även lett till att O-Ringen i 

Småland 2023 är flyttad ett år framåt. 

 

I augusti kom tävlingarna igång igen. Dock inte som vi normalt brukar vara vana vid. Ingen 

arena, servering, dusch eller resultatgivning på plats. Strikta begränsningar på deltagarantal, 

med tävlingar över hela dagen som följd. I slutet av oktober blev coronaläget akut och allt 

ställdes in igen. 

 

Orienteringsfolket är dock uppfinningsrikt. Ett nytt fenomen dök upp framåt våren, "Veckans 

Bana". Klubbar la ut banor för utskrift på hemsida och satte upp bara en skärm vid kontroll. 

Egen tidtagning och uppladdning av data till Livelox, gjorde möjligt att se tid och resultat för 

den som ville. Även Skillingaryds FK arrangerade "Veckans Bana" och veteranol. Flera 

SFK:are deltog flitigt i nämnda träningar. Naturpasset och Hitta Ut har på många håll i landet 

slagit rekord. 

 

6-dagars kunde genomföras tillsammans med VSOK under våren och försommaren. 

Klubbmästerskapet genomfördes i Vaggeryd. 

 

15 augusti 2021 kommer SFK och VSOK att arrangera en tävling på en av kartorna, som 

användes i samband med SM 2018. Tävlingsarena kommer att vara Stoarp utanför Hok. 

 

I skrivande stund lider Sverige och världen av smittspridning och dödsfall. Dock har 

vaccinering startat och förhoppningsvis ska det leda till pandemin kan hejdas. Då kan kanske 

även orientering och annan hälsofrämjande aktivitet starta upp igen. 

 

 

Lev väl och spring fortare! 
 

För orienteringssektionen, Skillingaryd den 3 februari 2021 

 

 

Per-Olof Persson 
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Skidsektionens årsberättelse för 2020 

 

Skidsektionen har under året bestått av Niklas Claesson, Håkan Johansson, Lars-Åke 

Claesson, Sure Filipsson, Per-Olof Persson, Göran Svensson och Kristian Lindqvist. 

 

Under de speciella omständigheter som har rått under större delen av 2020 så har inte 

skidsektionen haft några sammankomster. 

 

Från Skillingaryds FK hade vi åtta som genomförde Vasaloppet. Bästa dam blev Kristin 

Andersson på plats 486 och bland herrarna skidade Johan Wernefur in på en 1006:e plats. Vi 

hade också två som körde Vasaloppet 30. 

 

Johan Wernefur körde Moraloppet i januari med en 61:a plats som resultat. 

 

På grund av snöbristen så genomfördes inte klubbmästerskap och inte heller något 

kommunmästerskap. Barnens Vasalopp kunde heller inte genomföras på grund av snöbrist. 

 

För skidsektionen, Skillingaryd den 21 februari 2021 

 

 

Niklas Claesson 
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Veteransektionens årsberättelse för 2020 

 

Hur skriver man en verksamhetsberättelse för en verksamhet som varit helt nedstängd under 

detta osannolika år 2020, då hela världen varit mer eller mindre satt på paus på grund av 

Coronapandemin? 

 

Vi gjorde ett försök att komma igång i slutet på våren då smittspridningen tycktes avta, men 

insåg snabbt att detta inte stämde med de allmänna rekommendationerna. Vi veteraner, som 

till stor del är 70+, får söka andra sätt att stimulera kropp och själ samt invänta vaccinering 

och förhoppningsvis en återstart av verksamheten sent hösten 2021, eller våren 2022. 

 

För veteransektionen, Skillingaryd den 22 februari 2021 

 

 

Ingemar Elgemark  
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Midsommarfestkommitténs årsberättelse för 2020 

 

Förmodligen har det år 2020 varit ett mindre antal midsommarstänger resta där större sällskap 

har kunnat dansa, umgås och fira midsommar enligt gammal svensk tradition. 

 

Har man längtat efter att sjunga och dansa ”Små Grodorna” denna midsommar har man fått 

göra det i en mindre grupp hemma i trädgården. Midsommarfirande på Grönelund detta år har 

på grund av pandemin ej varit möjlig. En sjuttioårig tradition har därmed brutits. När detta 

skrivs har klubbens styrelse beslutat att ställa in midsommarfirande på Grönelund även under 

2021. Om och hur Frisksportklubben ska göra med midsommarfest på Grönelund när 

pandemin har klingat av får framtiden utvisa 

 

För midsommarfestkommittén, Skillingaryd den 21 februari 2021 

 

 

Ingemar Elgemark  
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Motions- hälso- och kulturkommitténs årsberättelse för 2020 

 

Som tidigare år har vi haft tipspromenad både vår och höst på Grönelund men på grund av 

Coronapandemin fick vi sedan början av våren ställa in serveringsmöjligheterna i samband 

med tipspromenaden. De sista tipspromenaderna i höstas valde vi att ställa in då 

smittspridningen av Covid-19 började öka i landet. Det har varit barn- och vuxenfrågor vid 

samtliga tipspromenader.  

 

Carina Lindqvist var sammankallande för tipspromenaderna under våren och under hösten har 

några från styrelsen samt Ingemar Elgemark varit sammankallande. I övrigt har kommittén 

varit vilande under året.  

 

För Motions- hälso och kulturkommittén genom styrelsen, Skillingaryd den 21 februari 2021 

 

 

Lotta Ryman 
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SFK-damernas årsberättelse för 2020 

 

Vi startade upp i januari med besök av Erik och Kathlen Johansson som berättare om 

Frälsningsarméns arbete i Sverige och världen, mycket intressant. 

 

I februari fick damerna prova medicinsk Qi Gong och avslappning som jag, Lena, instruerade 

i.  

 

I mars hade vi besök av Roland Åberg och Råger Svenningsson som tonåringar deltog i 

gruppen ”Snubblarna”. De berättare om deras uppträdanden i folkparkeringar, nio tv-program 

samt i utlandet så som Västberlin, Hannover, Hamburg och Paris. De hade varit med om 

många roliga och spännande händelser vilket lockade till många skratt. 

 

För SFK-damerna, Skillingaryd den 17 januari 2021 

 

Lena Nöjd 
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Sponsring- och elitkommitténs årsberättelse för 2020 

 

Kommittén har under året bestått av Niklas Claesson, Lotta Ryman, Peo Persson, Peter 

Bergström, Andreas Palander, Karl-Göran Karlsson och Rikard Andersson. 

 

Kommittén har under året haft 3-4 telefonmöten för att följa upp våra sponsorkontrakt. Med 

anledning av Corona så har vi inte varit speciellt aktiva i våra ansträngningar att få in nya 

sponsorer. Vi lyckades ändå under 2020 att knyta upp 3 nya sponsorer – Länsförsäkringar, 

XL-Bygg och DS Smith. Alla befintliga sponsorer utom en valde att fortsätta sponsra oss 

under 2020 vilket vi är väldigt tacksamma för. Totalt har vi företag som sponsrar klubben 

med ca 30 000 kr/år. 

 

Vår förhoppning är att vi under 2021 kan knyta till oss någon eller några ytterligare sponsorer. 

De sponsorpaket vi tog fram 2019 har vi inte lyckats nå ut med som vi hoppades på, 

OnePartnerGroup och Länsförsäkringar, har nappat på dem, men de lever kvar och vi försöker 

sälja in dem i de företagskontakter vi har framåt. Trevligt är att en del företag valt att ha sin 

logga på vallaboden. 

 

Gällande Elitprogrammet så har ingen under 2020 varit kvalificerad för att komma in i någon 

av grupperna 

 

För sponsrings- och elitkommittén, Skillingaryd den 22 februari 2021 

 

 

Niklas Claesson 

 

  



 

22 

 

Ungdoms-, junior- och friluftskommitténs årsberättelse för 2020 

 

Ungdoms-, junior- och friluftskommittén samordnar alla aktiviteter med FK Skill och därför 

hänvisar kommittén till FK Skills årsberättelse för 2020. 
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Datum för styrelsemöten och klubbmöten 2021 

 

Torsdag 21 januari   Styrelsemöte   

Torsdag 4 februari   Klubbmöte    

Torsdag 8 april   Styrelsemöte   

Torsdag 6 maj   Klubbmöte    

Torsdag 3 juni   Styrelsemöte   

Torsdag 19 augusti   Klubbmöte    

Torsdag 2 september   Styrelsemöte   

Torsdag 7 oktober   Klubbmöte    

Torsdag 4 november   Styrelsemöte   

Torsdag 2 december   Klubbmöte    

 

Både styrelse- och klubbmöten börjar kl. 18.30. 

 

Medlemsstatistik och medlemsavgifter 

 

Medlemsstatistik för Skillingaryds Frisksportklubb den 31 december 2020. 

 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

0-5 år 1 0 1 

6-12 år 16 23 39 

13-18 år 17 21 38 

19-25 år 12 8 20 

26-100 år 113 163 276 

Totalt 159 215 374 

 

Medlemsavgifterna för år 2020 har varit följande: 

 

Hedersmedlemmar från 85 år: Ingen medlemsavgift 

Familj (personer i samma hushåll samt föräldrar + barn/ungdom under 20 år): 400 kr 

Vuxen över 20 år: 250 kr per person  

Ungdom 0-20 år: 150 kr per person 
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Budget 2021 

KONTO INTÄKTER   Intäkt 

2019       

Budget 

 2020 

Intäkt 

2020 

Budget   

2021 

3010 Medlemsavgifter  50300 60000 48050   50000   

3110 Kommunalt grundbidrag    2340 2300 1680  2000    

3111 Kommunalt vaktmästarbidrag   50000 50000 50000   50000   

3112 Kommunalt bidrag enskild anläggning  69680 70000 69680   70000   

3114 Kommunalt ledarutbildningsbidrag      0 0 0   0     

3117 Bidrag till stipendieutdelning 10000 0 0 0 

3118 Bidrag till installation larm, brandskydd (VG m fl) 0 0 19000 0 

3119 Bidrag till MTBO-karta från Idrottslyftet 0 20000 0 20000 

3121 Bidrag till renovering från Vaggeryds kommun 86860 0 0 0 

3123 Bidrag till skoterreparation fr Vaggeryds kommun 12000 0 0 0 

3124 Bidrag intäktsbortfall Corona 0 0 93100 0 

3125 Bidrag till pumptrackbana cykel 0 0 0 285000 

3219 Inomhusgym 0 0 0  0  

3220 Tipspromenad med bingo och ringlotter 33990 15000 26825  20000    

3221 Serveringsint vid bl a tipssöndagar m.m 20936 8000 1065  8000    

3229 OL-tävl/Egna arrangemang                                          28792 5000 0   25000   

3232 OL-övr/Naturpass, kartor + kom.bidr ritn kartor 600 500 5121 8000 

3233 OL-tävl/samarr VSOK/SFK 66812         0 0   60000    

3234 Tiomila/SM OL       0 0 0   0  

3240 Skidor/anm.avg t egna tävlingar           0 0 0   0    

3242 Skidor övrigt/bl a inb bidr till skidspår       1170   1500 0  3000  

3250 Friidrott startavgift Egna arr (Pangloppet)     2909 3000 0  3000     

3251 Friidrott reklamintäkt/sponsr P-loppet – vinstutbet 1500 0 0   0    

3252 Friidrott övrigt            0  0 0   0    

3255 Löpargruppen – samarb m Gymnastikföreningen 4000 4700 4706  4000  

3261 Overaller/Kläder intäkt vid förs t medl 0 0 0   0    

3262 Reklamtryck på overaller      0 0 0  0    

3270 Egna fester/intäkter + lottförsäljning m.m 0 0 0   0    

3271 Midsommarfesten intäkter  175626 0 0    0   

3272 Bingolotto, Sverigelotter, julkalendrar mm.  

förs. Intäkter 

159693 100000 130356  60000   

3274 Hyresintäkter  26191 12000 24560  25000     

3275 Hyra anläggning FK Skill; Cricketsektion m m 21800 15000 15000  15000   

3276 Cykelsektion intäkter 9453 4000 4365  4000  

3277 Hyresintäkter släpkärra 0 0 1300 2000 

3280 Elit Sponsring intäkt   16500 0 0  0    

3281 Kursbidrag fr Smålands Frisksportdistrikt            0 0 0   0     

3283 Övr intäkter 5246     3000 3137  3000   

3284 SFK damer/cirkelarvode NBV        2075 1000 800  1000    

3285 Veteranerna utf arb på soptipp + cirkelarvode NBV 6249 3000 1500 3000 

3286 Sponsring SFK intäkt 10066 25000 59451 25000 

3289 Kulturarrangemang intäkt (bl a Valborgsfirande) 0 0 0   0  

3295 Intäkter försäljning utbytt mtr motionsbana 0 0 12278 0 

3910 Minnesgåvor till SFK vid bl a dödsfall + högtider 0            0 35850   0    

3950 Intäkter övr (utf. Arb, Kommungran, 

vuxenvandring m.m) 

13000 

 

12000 11500  12000  

 SUMMA INTÄKTER 

 

887788  415000 619324       758000     
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KONTO   KOSTNADER   Kostnad 

2019 

Budget 

2020 

Kostnad 

2020 

Budget 

2021  
4117 ”Grönelundsstipendiet”  utb till ”stipendiater”     3000 0 0   3000   

4219 Innegym 0 0 0  0 

4220 Tipsprom+tipsbingo+ringlotter (tipslappar + 

vinster)  

    12262 6000 15590 10000   

4221  Servering vid bl a tipssöndagar  253 500 132  500   

4229 OL-tävl/Egna arrangemang 1022       500 0   1000   

4230 OL-startavgifter  0 0 0  0   

4231 OL-resor 0 0 0   0  

4232 OL-övrigt 6190 7000 4350  6500   

4233 OL-tävl/samarr VSOK/SFK 66812    0 0   60000  

4234 Tiomila/SM OL kostnader  100            100 100   100    

4240 Skidor startavgifter 3975 0 0  0   

4241 Skidor resor     0 0 0   0   

4242 Skidor övrigt       1151 500 175   600   

4250 Friidrott startavgifter 160 0 0   0  

4251 Friidrott resor 0 0 0  0    

4252 Friidrott övrigt 2950   3000 253   3000   

4255 Löpargruppen – samarb m Gymnastikföreningen 0 0 0  0 

4256 Ny verksamhet m hälso-/friskvårdsperspektiv 0 0 0 20000 

4261 Overaller/Kläder kostnader inköp  0 0 0   0  

4265 Frisksportförbund avgifter 36720 34200 34200  32600   

4266 Årsavg skidor, OL, friidr, Våra Gårdar m fl   19129 20000 17732  18000   

4270 Egna fester/kostnader inköp och lotteri    2699 3000 0  3000    

4271 Midsommarfesten kostnader  107074   0 0   0   

4272 Folkspel/Bingolotter, Sverigelotter m m 

inköpskostn 

52420 50000 68009  30000   

4275 FK Skill/Cricketsektion m m 4600 500 0  0 

4276 Cykelsektion kostnader 4002 5000 2884  5000 

4277 Pumptrackbana cykel 0 0 0 285000 

4280 Elitsatsning/tävl.avg, resor + övr kostn 22284 0 0   0   

4281 Kurskostnader        0 0 0   0    

4282 Kartframställning (MTBO)    0  25000 0   25000   

4283 Övr kostnader    27417 18000 16791  18000   

4284 SFK damer 1125 1000 2050  1000   

4285 Veteranerna  6000 3000 3250 3000    

4286 Sponsring SFK kostnad 11382 3000 1250 0 

4289 Kulturarrangemang omkostnader 0            0 0  0    

4292 Motionsbanor underhåll  3899     15000 3674   10000  

5010 Löner  128220 133000 87288  133000   

5610 Soc avgifter samlingskonto 19005 14000 8912   14000   

6010 Fastigh.underhåll 4927 5000 4056   5000    

6011 Fastigh.renovering 2017-2019 86860 0 0 0 

6020 Fastigh.driftskostnr/el, larmabonnemang 63274 65000 64405   65000   

6021 Fastigh.driftskostn/vattenprov, sotningsavg 0 700 0  700   

6022 Fastigh.driftskostn/sop- o renhållning, slamtömning 4063 5000 3747  5000   

6030 Fastighet lokalvård/rengöringsmaterial m.m 4127       3000 669   3000   

6050 Fastigh.inventarier (Brandsläckare, inst brandlarm, 

hjärtstartare m tillbehör, projektor)   

  0 8000 0  0  

6052 Nät fotbollsmål 0 0 1974 0 
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KONTO KOSTNADER Kostnad 

2019 

Budget 

2020 

Kostnad 

2020 

Budget 

2021 

6060 Fastighetsförsäkring Våra Gårdar 11974 14100 14027 15000 

6510 Kontorsmaterial + övr omkostn   4931 3000 189  2000   

6520 Trycksaker m.m 0 0 0 0 

6530 Kanslikostnader redovisningstjänst 36409 26000 16375 25000 

6540 Dataprogram + IT-tjänster Swedbank, Speedledger     3631 3500 4191 4000    

6545 Dator/skrivare + tillbehör till TV + data  140     3000 2500   7000   

6610 Rep + drivmedel skoter/gräsklippare/kärra/sågar  32815 18000 7123   10000  

6811 Porto, tel, internet/bredband    8123 9400 8475  9000   

7010 Försäkring släpkärra + skoter Förs.bolaget IF     2170 2100 2555  2600  

7693 Lämnade bidrag och gåvor (vid dödsfall, 

födelsedagar; till hjälpverksamhet mm) 

600     

 

2000 6499   2000   

8421 Avgift LEI-nummer värdepapper 1224 1300 1124  1200 

 SUMMA KOSTNADER 

 

809119 511400 404549   838800   
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Inventarielista 2020-12-31 

 

Nytt år 2020: Full-HD-projektor, Chromecastmottagare  
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