Verksamhetsberattelse RSK 2017
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Mikael Åhl (ordförande), Stefan Ronnling (sekreterare), Simon Toots (kassör), Andreas Karlsson,
Håkan Göransson, Lena Fredriksson, Maria Engström (suppleant) samt Ingrid Almkvist (suppleant)
Under året avgick Håkan Göransson samt Lena Fredriksson från styrelsen av privata skäl. Maria
Engström och Ingrid Almkvist har i egenskap av suppleanter varit ersättare vid årets styrelsemöten.
Avgående kassör Anders Forsberg har fört en dialog under året med Mikael Åhl och Simon Toots
gällande överlämnandet av uppdraget. Vid årets slut var denna fråga ännu ej helt uppklarad. Simon
Toots har på grund av detta haft svårt att fullt ut agera i egenskap av kassör enligt föreningens
konstituerande möte 2017-06-01. Anders Forsgren har i praktiken fortsatt verka som kassör och
föreningens ekonomi har dock inte utsatts för någon risk.
Revisorer för året har varit Torbjörn Lundkvist och Kent Ericson.

Representanter i andra sammanhang
Röbäcks Skidklubb har under året representerats av Gunilla Stenmark samt Mikael Åhl i arbetet med
Umeå Skidallians, USA. Gunilla har även tillsammans med Maria Engström representerat klubben i
arbetet med Umeå Stadssprint.

Medlemmar
Under året bestämde styrelsen att administrationen kring medlemsavgifter och medlemsförteckning
skulle underlättas ytterligare genom att utnyttja möjligheterna som erbjuds i föreningsstödet Idrott
Online. I samband med att betalningarna av medlemsavgifterna registrerades i systemstödet gjordes
en genomgång av tidigare registrerade medlemmar. Medlemmar som inte betalt medlemsavgift de
senaste tre åren men som fanns kvar i registret gallrades. I det utskick som gjordes med
informationen kring årets medlemsavgift uppmanades de som inte hade för avsikt att vara kvar som
medlemmar att höra av sig. Resultatet blev att vi kunde gallra ytterligare ett antal personer ur
medlemsregistret. Röbäcks SK har främst två typer av medlemmar: familjer (oftast två vuxna och två
barn) samt enskilda Vasaloppsåkare. I medlemsregistret finns idag 285 medlemmar men ett 50-tal
ska tas bort då de inte betalt medlemsavgift för 2018.

Inre verksamhet
Den inre verksamheten under året har bestått i fyra styrelsemöten samt ett medlemsmöte under
träningslägret i Saxnäs.

Löpande verksamhet
Den löpande verksamheten för klubbens medlemmar har bestått i tre träningsgrupper:
motionsgruppen, skidlek (äldre barn och ungdomar) samt skidskolan. Motionsgruppen, under
ledning av Ingrid Almkvist, har haft ett mycket positivt verksamhetsår med många deltagare på
träningarna. Den långa skidsäsongen har också varit mycket positiv för motionsgruppen. Särskilt
glädjande är att motionsgruppen har lyckats rekrytera nya medlemmar via sociala medier som

tidigare aldrig åkt skidor, men som genom motionsgruppen upptäckt en ny sport. Skidlekgruppen,
under ledning av Linda Wallin, har haft många fina träningstillfällen och även här lockat en handfull
nya medlemmar. Barnen har fått en bred bas av teknikträning varvat med utmaningar och stafetter.
Skidskolan har detta år skötts av Ellen Karlsson som huvudtränare med hjälptränare Pelle Stenmark,
Hanna Toots samt Tua Holmström med uppbackning av Linda Wallin och Mikael Åhl. Glädjen hos de
skidåkande barnen har varit mycket stor, och även här har det kommit ett flertal nya medlemmar till
föreningen. Ellens och de andra tränarnas insatser har varit mycket uppskattad av eleverna i
skidskolan. En av anledningarna till att nya barn har hittat till träningarna är sannolikt de
informationsblad som satts upp i närområdet som har lockat fler barn att prova på skidåkning.

Saxnäslägret
Saxnäslägret genomfördes i mitten av december och var mycket lyckat. Temperaturerna var
stundtals bitande, men samtliga träningspass kunde genomföras enligt planerat. Medlemsmöten
med övningar kopplade till föreningens värdegrund och utveckling gav ytterligare en dimension till
föreningsarbetet och engagerade inte minst alla barn och ungdomar som var med på lägret.
Två frågor har återkommit under styrelsens möten under året:

Nyttjandeavtal skidleklandet
Styrelsen har tagit fram ett nyttjandeavtal mellan RSK och Röbäcks Arena AB, RAAB. Antalet gäller
markanvändningen i det tänkte skidlekområdet i teknikbacken samt nedanför den nuvarande
grusplanen vid Röbäcks IP. Röbäcks SK har fått ett muntligt löfte om att få fortsätta med arbetet i
teknikbacken, men RAAB vill inte skriva under något avtal innan planerna kring anläggandet av en ny
konstgräsplan är klara.

Verksamhetsinriktningen – Framtidsprojektet
En löpande tråd under året har varit diskussionerna kring hur klubben ska utvecklas i framtiden. Det
finns många parametrar som väger in i en tänkbar utveckling, och styrelsen har valt att fokusera
främst på klubbens arbete med ungdomar. Frågor som diskuterats är bland annat hur vi motiverar
ungdomar att stanna kvar i klubbens samt ge dem som vill möjlighet att tävla. Ett led i detta arbete
var gruppdiskussionerna som genomfördes i Saxnäs där samtliga deltagare fick i uppgift att i
blandade grupper diskutera vad Röbäcks Skidklubb innebär för var och en. Styrelsen kommer under
kommande år fortsätta jobba med detta projekt och ta till vara de tankar och idéer som framkom i
Saxnäs. Det mest framträdande nyckelordet som framkom i Saxnäs var gemenskap.

Yttre verksamhet
En återkommande fråga gällande den yttre verksamheten är vikten av medlemmarnas engagemang
som funktionärer vid tävlingar. Särskilt viktigt är att hitta fler personer som kan ta på sig
ledningsansvar under tävlingarna.

Röbäck Ski Marathon samt Röbäcksspelen
Tävlingarna genomfördes under fantastiska vinterförhållanden med gott resultat i mars.
Antalet startande i Röbäck Ski Marathon var 129st. Daniel Holmgren åkandes för IFK Umeå vann H21
och Rebecca Öhrn vann D21. Det kom 118st barn och ungdomar till start i de olika klasserna i
Röbäcksspelen.

Brorundan
Flertalet av Umeås skidåkare samt löpare kom till start tillsammans med vanliga motionärer.
Tävlingsformen kräver minimalt med administration och är enkel att genomföra även med en mindre
grupp funktionärer. Totalt cirka 90 startande.

Röbäckskneget
Tävlingen genomfördes med litet ekonomiskt överskott i augusti. Hundratalet startande, däribland
flera namnkunniga Umeålöpare, många av kommunens skidungdomar samt RIF:s herrlag.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Slutord
Röbäcks Skidklubb är på god väg att hitta sin roll in i framtiden med bland annat satsningar på barn
och ungdomar som vill upptäcka längdskidåkning. Mycket positivt är även motionsgruppens förmåga
att locka nya utövare till sporten samt att skapa ett forum för såväl inbitna som nytillkomna
skidlöpare. Den utveckling som sker på Röbäck i stort, med bland annat kommunens utökade
detaljplan, gör att det finns alla möjligheter för föreningen att växa och bli ett ännu tydligare inslag i
såväl Röbäcks som Umeås föreningsliv.
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