Verksamhetsberättelse RSK 2018
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Mikael Åhl (ordförande), Stefan Ronnling (sekreterare), Anders Forsberg (kassör), Simon Toots
Andreas Karlsson, Maria Engström, Hans Sjöberg (suppleant) samt Jakob Lindström (suppleant).
Revisorer för år 2017 har varit Torbjörn Lundkvist och Kent Ericson och för 2018 endast Torbjörn
Lundkvist.

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

Medlemmar
Under året infördes den EU-gemensamma GDPR-lagstiftningen, vilken höjer kraven på hanteringen av
persondata i digitala uppgiftssamlingar. I samband med detta har Maria Engström fortsatt att
uppdatera befintligt medlemsregister i Idrott Online samt gått en utbildning arrangerad av Sisu. Idrott
Online har uppvisat vissa brister gällande möjligheterna att ha uppsikt över vilka personer som
omfattas av familjemedlemskap. Under 2019 kommer systemet utvärderas ytterligare för att
eventuellt föreslå inköp av annat administrativt system.

Inre verksamhet
Den inre verksamheten under året har bestått i fyra styrelsemöten samt ett medlemsmöte under
träningslägret i Saxnäs. Under året avvecklades motionsspåret på Umåker, vilket bland annat
uppmärksammades i tidningen i samband med en av klubbens ordinarie träningar.

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 haft en fortsatt positiv utveckling med många deltagare på
träningarna. Skidlekgruppen, under ledning av Linda Wallin, har haft många fina träningstillfällen och
även här lockat en handfull nya medlemmar. Värt att notera är att gruppen till övervägande del består
av tjejer. 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 nya medlemmar till föreningen. Ellens och
de andra tränarnas insatser har varit mycket uppskattad av eleverna i skidskolan.

Saxnäslägret
Saxnäslägret genomfördes i mitten av december och var som tidigare år mycket lyckat. Två skidpass
ställdes in för de minsta barnens del, istället hade klubben gemensamma aktiviteter i gymnastiksalen.

Två andra skidklubbar var i Saxnäs samtidigt vilket gjorde att trycket på gym och gymnastiksal var
högre än tidigare år. Ett medlemsmöte hölls med diskussioner om kommande jubileums-Kneg i
augusti 2019.

Erbjudande om sekretariatsbod från Umåkern
Röbäcks Skidklubb har fått ett erbjudande från Umeå Kommun att överta en sekretariatsbod som
tidigare stått vid spåret på Umåker. Diskussioner har först med RAAB för att få placera boden i
anslutning till konstgräsplanen på Röbäcks IP. Den slutgiltiga flytten kommer bli en fråga för
verksamhetsberättelsen 2019.

Verksamhetsinriktningen – Framtidsprojektet
Under hösten 2018 arrangerade styrelsen en gruppaktivitet på Häljegård för klubbens engagerade
ungdomar. Målet var att diskutera kommande verksamhet samt fånga upp de idéer som ungdomarna
har gällande bland annat tävlingar och nyrekryteringar. Ett särskilt önskemål bland ungdomarna var
en särskild träningsgrupp för de som ligger mitt emellan Skidlek och Motionsgruppen. Under hösten
tog Mikael Åhl upp denna tråd och har i samband med Motionsgruppens träningar haft en mindre
grupp bestående av dessa ungdomar som haft delvis eget fokus. En annan idé som framfördes var att
satsa på att försöka behålla så många av de yngsta barnen som möjligt samt engagera deras familjer
istället för att aktivit försöka värva tonåringar utan tidigare erfarenhet av längdskidor.

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. Ingrid Almqvist har gjort ett gott jobb i att slussa in andra
medlemmar i uppdraget att administrera nummerlappar vid tävlingar.

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

Umeå Stadssprint
Klubben deltog i planeringen av samt genomförandet av Umeå Statssprint 2018. Vårt ansvar var
målområdet. Det var första gången som denna typ av tävling genomfördes och kommer troligen bli en
återkommande tävling under ledning främst av Sjumila.

Brorundan
Kallt väder men uppehåll, god representation av Umeås skidåkare samt löpare kom till start
tillsammans med vanliga motionärer. Totalt ett hundratal startande.

Röbäckskneget
Hundratalet startande, däribland flera namnkunniga Umeålöpare, skidåkare samt många av
kommunens skidungdomar.

Röbäcksdagen, i samverkan med Röbäcks Bygdegårdsförening
Maria Engström och Ingrid Almqvist representerade klubben på Röbäcksdagen i början av september.
Två tävlingar arrangerades för att locka till en pratstund och möjlighet att berätta om verksamheten.
Klubbens insats uppskattades av de andra utställarna och av arrangörerna, som är fortsatt positiva till
samarbete.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Diskussionerna kring möjligheten till brutet räkenskapsår som
togs upp vid förra årsmötet har fortsatt under året utan att styrelsen har kunnat genomföra den
föreslagna ändringen. Försäljningen av New Body inför Saxnäslägret var svagare än tidigare år.

Slutord
Röbäcks Skidklubb har under året jobbat medvetet med marknadsföring, bland annat genom
produktion av bland annat affischer och flyers. Klubben planerar under 2019 att fullfölja idén om
mountainbikeaktiviteter som framkom under 2017-års årsmöte. Motionsgruppen fortsätter att vara
en viktig puls i klubbens verksamhet, liksom fokus på lek och lust under barn- och ungdomarnas
träningstillfällen.
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