Stenungsunds Konståkningsklubbs
Verksamhetsberättelse 2018-2019
STYRELSE
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:

Krister Persson

Vice ordförande:

Alexandra von Essen

Kassör:

Teija Liesén

Ledamöter:

Maria Bergqvist
Åsa Lindahl Axelsson
Sandra Jones
Sven Hedlund

Suppleanter:

Lisa Flagg
Maria Karlsson
Jan Hjalmarsson

Valberedning:

Lotta Ahlqvist

Revisor:

Erik Åberg

Vice revisor:

Annika Karlsson

Styrelsen har haft 16 protokollförda möten.
För tävlingsverksamheten har alla tävlingsgrupper haft en representant som skickar ut
information, anmäler till tävlingar etc.
A-åkare: Ann Johansson/Melanie Johansson/Hanna Sörqvist
B-åkare: Malin Juberg
C-åkare: Jenny Karlzen-Melin/ Marie Andersson
D-åkare: vakant

FÖRENINGSVERKSAMHET
Föreningen skall bedriva skridskoskola, singelåkning och isdans på bredd- och elitnivå samt
skridskoskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheten har under
året bestått av två terminer, eftersäsong, läger och försäsong.

Antal aktiva:
A-åkare: 8
B-åkare: 12 st
Stjärnåkare: 19 st
Otestade åkare: 9 st
Skridskoskola: 143 st
Vuxengruppen: 5 st
Huvudtränare har under säsongen varit Helena Lindblom. Till sin hjälp har hon haft Duran
O’Hara Lindblom, Kicki Nilsson,Therese Dovinger,Josefin Johansson Cecilia Nyqvist, Filippa
Christensen och Emelie Wahlgren. Deras arbete har resulterat till goda test- och
tävlingsresultat.

Elitserien
Victor Åberg

(Junior Herrar)

Åkare i A-serien:
Josefine Johansson (Senior A-damer)
Isabelle Johansson (Junior A-damer)
Hanna Andersson
(Junior A-damer)
Emelie Johansson
(Ungdom A-damer)
Madelaine Johansson (Ungdom A-damer)
Angelika Grismanova (Ungdom A-damer)
Elina Sörqvist
(Ungdom A-damer)
Izabella Hjalmarsson (Ungdom A-damer)

SKRIDSKOSKOLAN
Skridskoskolan har genomfört 42 tillfällen på hösten (3 dagar per vecka) och 11 tillfällen på
våren. Ansvarig för skridskoskolan har varit Therese Dovinger som tillsammans med
följande tränare bedrivit en mycket uppskattad verksamhet: Emelie Wahlgren, Cecilia
Nykvist, Filippa Christensen, Victor Åberg, Tuva Hofsten, Elsa Axelsson, Clara Berge,
Felizia Janerfelt, Sara Johansson, Ida Holmdahl, och Salma Ahlqvist. Varje söndag har
någon från styrelsen stått bredvid isen för att vara åkare och föräldrar behjälpliga under
skridskoskolans träning.
Vi har också berett åkare möjlighet att hyra skridskor av klubben i samband med
skridskoskolan, kostnaden har varit 300 kr/termin vilket täcker kostnader för slipning och
slitage samt medger ytterligare inköp av skridskor.

TESTVERKSAMHET
Vi har under verksamhetsåret inte genomfört tester i egen regi utan istället skickat åkarna till
tester i andra klubbar. Anledningen har varit att vi inte fått ekonomin att gå ihop för de tester
som ska genomföras. Pernilla Wollbratt har varit testansvarig i klubben.

ELIT LICENS
Under året har styrelsen arbetat aktivt med att uppfylla alla krav från Svenska
Konståkningsförbundet för att få erhålla Elitlicens. Licensen krävs för att vi ska få ha åkare i
elitserien säsongen 19/20 och är en kvalitetssäkring på arbetet som klubben bedriver.
I slutet på säsongen fick vi det glädjande beskedet att Stenungsunds Konståkningsklubb
blev elitlicensierad för säsongerna 19/20 och 20/21. Elitansvariga i klubben har varit Maria
Bergqvist och Alexandra von Essen.

KLUBBEN SOM ARBETSGIVARE
Klubben har två anställda tränare, Helena Lindblom (87,5%) och Duran O’Hara 75%). Under
hösten har Therese Dovinger haft en timanställning där hon ansvarat för Skridskoskolan.
I styrelsen har Sven Hedlund och Maria Bergqvist varit ansvariga för kommunikation och
styrning av tränarnas arbete och arbetstid.
Våra tränare har ett speciellt anställningsavtal vilket innebär att man under säsong arbetar
upp en mertidsbank där tanken är att den ska arbetas av under lågsäsong. Vid
verksamhetsårets ingång uppgick denna arbetstidsbank till cirka 450 timmar och vid
verksamhetsårets slut nere i cirka 150 timmar.

ADMINISTRATION
Christina Laneby har under året tagit över arbetet med att registrera aktivitetsstöd för LOK
och SISU från Alexandra von Essen.

TÄVLINGAR
SKF Trofén
Stenungsunds Konståkningsklubb representerades av: Victor Åberg (Junior Herrar)

SM
Stenungsunds Konståkningsklubb representerades av: Victor Åberg (Junior Herrar)

Elitseriefinalen
Stenungsunds Konståkningsklubb representerades av: Victor Åberg (Junior Herrar)

DM
Stenungsunds Konståkningsklubb representerades av:
Junior A Damer
Emelie Johansson 13 plats
Elina Sörqvist 14 plats
Madeleine Johansson 15 plats
Isabelle Johansson 22 plats
Hanna Andersson 23 plats
Junior A Herrar
Victor Åberg 1 plats
Senior A Damer
Josefine Johansson 10 plats

Stenungsunds Konståkningsklubb har arrangerat följande tävlingar:
BERGE Klubbtävling 20-21/10 - 2018
Totalt deltog 114 åkare
ICA Kvantum Sjärnan 10/11 - 2018
Totalt deltog 61 åkare
INDUS A-tävling 19-20/1 2019
Totalt deltog 78 åkare
Tävlingsgruppen för säsongen har bestått av:
Erik Åberg
Åsa Lindahl Axelsson
Annika Karlsson

BDKF
Stenungsunds Konståkningsklubb representeras av:
Alexandra von Essen - ledamot
Maria Bergqvist - suppleant
Valberedningens Ordförande är Erik Åberg

UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR UNDER ÅRET
Svenska Konståkningsförbundet och Bohuslän Dals regi
SKF Instruktör 1A
Filippa Christensen
Cecilia Nyqvist
Emelie Wahlgren

SKF Instruktör 1 B
Filippa Christensen
Cecilia Nyqvist
Emelie Wahlgren

SKF Instruktör 2 A
Therese Dovinger

SKF Instruktör 2 B
Therese Dovinger

SKF Utbildning föreläsare
Kicki Nilsson

SKF Convention
Krister Persson
Alexandra von Essen
Maria Karlsson

Kravanalys
Maria Karlsson
Lisa Flagg

SISU UTBILDNINGAR
SISU Ledarskap 13-15 år
Hanna Andersson
Saga Larsson
Agnes Nordenstam
Ida Holmdahl

SISU Plattformen unga ledare
Emelie Wahlgren
Filippa Christensen

SISU LOK fortsättning
Alexandra von Essen
Jenny Melin

SISU Administration Grund
Christina Laneby
Maria Bergqvist
Maria Karlsson

SISU Föreläsning: Hur kan vi hjälpa elitidrottande ungdomar att hantera
pubertetsåren?
Duran O’Hara
Josefine Johansson
Therése Dovinger
Alexandra von Essen
Edite Reine
Viktors Grimanovs

SISU Anläggningsstöd
Alexandra von Essen

Föreningen som arbetsgivare
Krister Persson
Alexandra von Essen

Att leda och att driva en ideell förening
Krister Persson
Alexandra von Essen
Jan Hjalmarsson
Allmänna Arvsfonden
Alexandra von Essen
Krister Persson

EGNA ARRANGEMANG FÖRELÄSNINGAR UTBILDNINGAR
Träning för Mr John Nicks och Mr Oyama
Helena Lindblom
Duran O´Hara
Therese Dovinger
Victor Åberg

Strategidag –Stenungsbaden
Krister Persson
Alexandra von Essen
Therese Dovinger
Duran O´Hara
Cecilia Nyqvist
Filippa Christensen
Victor Åberg
Hege Åberg
Erik Åberg
Sandra Jones
Kristina Janerfelt
Åsa Axelsson-Lindahl
Johanna Rydberg
Utöver detta har vi genomfört möten med A-åkare inklusive föräldrar, informationsmöten för
skridskoskolan, diverse tränarmöten, informationsmöten för D-åkare med vårdnadshavare.

IDROTTSLYFTET
Under verksamhetsåret har klubben har erhållit pengar från Idrottslyftet för följande projekt:
•
•
•
•
•
•

Trygga idrotsmiljöer
Bredda verksamheten bidrag till att köpa in skridskor i större storlekar
Vuxis även här bidrag till nya skridskor
Samarbete med Tjörns konståkningsklubb
Fortsatt värdegrundsarbete
Familjs Is

BREDDVERKSAMHET
Under verksamhetsåret har klubben satsat hårt för att få fler familjemedlemmar att engagera
sig ideellt. Vår tro är att om man skapar möjligheter för att delta aktivt i klubbens verksamhet
på ett intressant, roligt och stimulerande sett bygger förutsättningar för att fler ska engagera
sig. Klubben har därför anordnat ett antal aktiviteter för att stimulera fler att engageras:
• VuxIs. Målgrupp vuxna över 15 år där man söndagkvällar ges tillgång till isen så att
man kan få prova på eller utveckla sin egen skridskoåkning utan tränare.
• FamiljeIs. Målgruppen är medlemmar och deras familj med vänner för att fler ska bli
intresserade av exempelvis skridskoskola och konståkning.
• MelloIs. En aktivitet samma dag som Melodifestivalens final med skridskoåkning och
schlager.Mycket uppskattat med snacks och dryck. (cirka 60 deltagare)
• PåskIs. Disko på påsklovet med påskgodis, tävlingar, lysarmband och lek. (cirka 80
deltagare)

JULAVSLUTNING OCH UPPVISNINGAR
Klubben har anordnat Julavslutning där tävlingsåkare och skridskoskoleåkare deltog inför
välfyllda läktare.
Vi har dessutom vid två tillfällen haft uppvisning i samband med Stingers A-lagsmatch.

SHOW
Den sista helgen i april genomförde 50 av klubbens åkare isshowen Genom Tid och Rum –
från Istid till Framtid.

VECKOBREV
Under året har veckobrevet tagits bort och ersatts med kommunikation via mail vid behov.
Anledningen till förändringen var att det tog för mycket ideell insats av styrelsen.

GDPR
Stenungsunds Konståkningsklubb har utsett Maria Bergqvist och Alexandra von Essen som
GDPR ansvariga. Arbetet med GDPR kommer att fortlöpa.

LOTTERIVERKSAMHET
Vid samtliga aktiviteter med besökare i ishallen t ex tävlingar, terminsavslutningar och show
har vi haft lotteri. Konceptet har varit framgångsrikt och gett en god inkomst till klubben.
Vinsterna skänks av åkares familjer och sponsorer. Ansvarig Lotta Ahlqvist.

LÄGERVERKSAMHET
Intensivträning v25 och v26 tillsammans med Uddevalla KF.
Sommarläger arrangerades v32 (dagläger) och v30 och v31 med övernattning i
Nösnäsgymnasiet där cirka 200 åkare deltog.
Tränare på lägren var Helena Lindblom Duran O’Hara Arvid Smith Susanne Olsson AnnLouis Elwing Nicolina Lundgren Kamil Bialas Kicki Nilsson Tamara Kuchiki Ms Mitsue Mr
Oyama och Mr John Nicks. Dansen leddes av Caroline Nithander

CAFÉVERKSAMHET
I samband med att det öppnade en ny restaurör med ensamrätt på försäljning i Stenungsund
Arena så erbjöds klubben att tillsammans med Stenungsund Stingers bedriva försäljning i
arenan i caféet i foajen. Då detta innebar att vi skulle tvingas att göra alla våra inköp av
BOOST så valde klubben att inte fortsätta det avtalet som tidigare använts. Detta gjorde
också att klubben inte fått ha försäljning i arenan. Ett beslut som drevs så långt från
styrelsen gentemot kommunen där vi på ett möte med kommunens jurist stod inför en möjlig
uppsägning av vårt avtal för att hyra ishallen.
Detta har lett till innovativa lösningar med friidrottens hus men numera har vi ett relativt gott
samarbete med Boost som gör att vi har kunnat ha fikaförsäljning inne i ishallen vid
skridskoskola och show.
Generellt sett minskar ovanstående klubbens möjliga inkomster av fikaförsäljning men vi
minskar också våra inköp och lagerhållning av osålda varor samt fasta för café.

SAMARBETSPARTNER
Stenungsunds Montessoriskola
Stenungsunds Friidrott fysträning höst- och vårterminen

REKLAM/SPONSRING
Vi har under säsongen haft följande sponsorer: ICA Kvantum Stenungsund, Indus, Berge,
Offitech , STC, Renova, Fiskhuset, Lokaltidningen, Hogia, Din veterinär, Wicote, Stiggans
Nya Billack och Stenungsunds Marinservice
Inför jul så packade vi varor hos Ica Kvantum Stenungsund som vi fick mycket beröm för.

SLUTORD
Klubben har haft ett tufft år bakom sig där vi fokuserat på att rusta klubben för framtiden.
Vi har generellt sett haft för mycket omkostnader och för lite intäkter till klubben. Detta har
gjort att styrelsen hela tiden har fått arbeta för att ha pengar på kontot till att betala lönerna
till våra anställda. Det har inneburit att vi varit tvugna att fatta svåra beslut som att ta bort
förmåner. Men också att jaga in skulder och lyfta fram tidigare brister i ekonomin i ljuset.
I början av verksamhetsåret uppdagades det att vi hade en skuld till Stenungsund Stingers
då vi haft kafeet tillsammans och delat hyran men aldrig betalt något för det. En skuld som
efter mycket diskussioner skrevs av. Skulden uppgick till nästan 50 000 kr.
Vi kunde också konstatera att en del utgifter som skulle tagits under föregående
verksamhetsår flyttats fram till innevarande. Vi hade en upplupen arbetstids- och
semesterskuld till våra anställda som kan innebära en utgift men också en ohälsosam
arbetssituation.
Vi kan också vid en närmare genomlysning se att åkaragifter, newbodyförsäljningar,
licensavgifter och medlemsavgifter inte betalats, oftast beroende på bristande
faktureringsrutiner och dålig uppföljning. Vi ser exempelvis att vi när verksamhetsåret brutits
fortfarande har obetalda avgifter som redovisats på förra året men där vi fortfarande inte fått
in pengarna. Detta är en del av de utmaningar vi har. Personligen tycket jag att vi bör
fundera igenom den kompensationskultur som råder inom klubben. Det vill säga att man i
vissa fall vill bli ersatt på någon nivå för att ställa upp och arbeta ideellt, antingen genom
kontanta medel, kostnadsavdrag eller förtäring. En kompensation som innebär att vi måste
öka våra avgifter för att kunna ersätta vissas insats. Något att fundera på och jobba vidare
med.
Men vi har mycket positivt i vår klubb. Vi redovisar trots allt ett positivt resultat, inte som
budgeterar, men ändå positivt.Vi har genom strukturerat arbetssätt ökat intäkter från
kommunala och statliga stöd, vi har utökat våra försäljningsinsatser.
Vi hade fina internationella inslag på vårt läger under sommaren, fler åkare deltog i våra
tävlingar än tidigare, vi lyfte upp åkare från skridskoskolan med en D-grupp, vi skapade
förutsättningar för en bra fysträning i samarbete med Magnus Bergstrand från friidrotten. Vi
hade en framgångsrik skridskoskola och vi avslutade med stil med en fantastisk isshow,
Genom Tid och Rum.
Vi fortsätter skapar strukturer och arbetssätt som skapar förutsättningar för en långsiktig
verksamhet där ändå huvudsyftet är att skapa en meningsfull fritid i en trygg miljö som
kännetecknas av glädje och gemenskap.
Vi är STEKK
Krister Persson
Ordförande

