Verksamhetsberättelse RSK 2019
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Mikael Åhl (ordförande), Stefan Ronnling/Maria Engström (sekreterare), Anders Forsberg (kassör),
Niklas Eriksson, Michael Darius, Love Pihl (suppleant) samt Jakob Lindström (suppleant).
Revisorer för året har varit Torbjörn Lundkvist och Kent Ericson.

Representanter i andra sammanhang
Gunilla Stenmark och Mikael Åhl har representerat klubben i arbetet med Umeå Stadssprint samt vid
möten arrangerade av Västerbottens Skidförbund.

Medlemmar
Efter införandet av GDPR-lagstiftningen har styrelsen arbetat fram nya rutiner för hanteringen av
medlemsregister. Detta har bland annat lett till ännu bättre kontroll över vilka som är aktiva
medlemmar i föreningen. Klubbens medlemmar står i huvudsak av familjer med ett eller flera aktiva
barn i klubbens verksamheter samt enskilda medlemmar aktiva i Motionsgruppen.

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

Löpande verksamhet
Den löpande verksamheten för klubbens medlemmar har utökats från tre till fyra träningsgrupper:
motionsgruppen, skidlek, ungdomsgruppen samt skidskolan. Motionsgruppen har letts av Ingrid
Almqvist och fortsätter locka vuxna och äldre ungdomar regelbundet under såväl skid- som
barmarkssäsong. Skidlekgruppen leds i huvudsak av Linda Wallin och Maria Engström med stor hjälp
av Frida Wiberg och Niklas Eriksson. Ungdomsgruppen tränas av Mikael Åhl och Nils Stenmark.
Skidskolan leddes under vintern av Linda Wallin med biträde av Ellen Karlsson, Tua Holmström, Alva
Lidgren och Ester Wiklund. Skidlek och ungdomsgruppen hade gemensam sommaravslutning på
Megazone i april. Under våren/sommaren har en cykelgrupp träffats regelbundet och haft
gemensamma träningar.

Saxnäslägret
Saxnäslägret genomfördes i luciatider vilket bland annat uppmärksammades med ett luciatåg av
klubbens ledare. Vädret var mildare än de senaste åren och förhållandena var fantastiska. Inför lägret
sålde vi New Body likt tidigare år och fick denna gång chans att sälja ett nytt utbud, Home
Seremonies. Detta var mycket lyckat och försäljningen över lag var betydligt bättre än under 2018.

Klubbhuset på plats
Den tidigare sekretariatsboden från Umåker flyttades under hösten till den i bygglovet avsedda
platsen längs långsidan av konstgräset på Röbäcks Arena. Huset har varit till stor glädje för klubben

under vintern, bland annat för förvaring men allra mest i samband med tävlingar. Utvecklingen av
klubbhuset kommer fortsätta under 2020.

Yttre verksamhet
Ett återkommande önskemål i vår tävlingsverksamhet är att engagera fler medlemmar som
funktionärer. Under året har flera av våra barn och ungdomar ställt upp vilket är mycket glädjande
och bådar gott för framtiden.

Röbäck Ski Marathon samt Röbäcksspelen
Röbäcksspelen fick i sista stund ställas in på grund av sträng kyla. Det var självklart ett tufft beslut från
tävlingsledningen att fatta, men helt korrekt.
Ski Marathon genomfördes däremot, i snålblåst och stundtals ymnigt snöfall. 75 åkare genomförde
den fulla distansen och tävlingsklasserna vanns av Amanda Fjällberg, Latikberg IK respektive Gustav
Johansson, Gellivare Skidallians. Särskilt glädjande var att se flera tävlande från Ungdomsgruppen
samt att tävlingsklassen på 21 km vanns av hemmaåkaren Peter Edén.

Umeå Stadssprint
Röbäcks Skidklubb deltog som arrangerande förening och hand om målområdet. Detta var den näst
sista av de tre planerade Stadssprintarna.

Brorundan
Blåsigt men soligt, som vanligt ett trevligt och enkelt arrangemang som lockade ett knappt hundratal
löpare.

Röbäckskneget – Jubileumskneget
Planeringen inför Jubileumskneget pågick under hela våren och sommaren. Bansträckningen drogs
för att i möjligaste mån efterlikna det första Kneget som gick av stapeln, ett stort jobb med detta
gjordes av Gunilla och Nils Stenmark. Samverkan hade initierats med Röbäcks IF vilket bland annat
resulterade i ett rekordstort antal barn som efteranmälde sig till tävlingarna. Umeå Energis maskot
Boonken var på plats och hade bland annat uppvärmning med knattarna och startade även loppet
tillsammans med knattarna. Många av klubbens barn och ungdomar gjorde en fin insats som
funktionärer under tävlingarna. Totalt sett var tävlingarna mycket lyckade med fina utlottningspriser
och glada löpare.

Röbäcksdagen, i samverkan med Röbäcks Bygdegårdsförening
En mycket stor ära för klubben var att två av våra verkliga eldsjälar uppmärksammades på
Röbäcksdagen och utnämndes till årets Röbäckare, Mikael Åhl och Gunilla Stenmark! Stort grattis och
tack för era insatser hälsar övriga styrelsen.

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.

Slutord
Röbäcks Skidklubb har under året jobbat en hel del med administration. 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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Michael Darius har lämnat styrelsen på grund av flytt till annan ort.

