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 Verksamhetsberättelse 2019-2020 

Styrelsen i Göteborgs Konståkningsklubb Singel (GKK SI) lämnar härmed följande 

redogörelse över verksamhetsåret 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020. Föreningen 

omnämns som GKK Singel eller föreningen i nedan text.  

 

STYRELSEN 19/20 

Ordförande Therese Krook 

Vice ordförande Robert Lundström 

Kassör Susanne Seaberg 

Ledamot Anna Henricsson 

Ledamot  Lotta Streng  

Ledamot David Delgado  

Ledamot Lena Aldergren (avgick 22 december 2019) 

Suppleant       Hanna Persson (inträdde som ledamot fr.o.m. 22 december 2019) 

Suppleant Susanne Ullberg (avgick 5 december 2019) 

 

Valberedning: 

Ordförande Martin Liljeberg 

Ledamot Anne Verbeke 

Ledamot Victor Bertilson 

 

Revisorer: Eva Sahlin 

 Anna Rossander 

 

 

MEDLEMMAR 

Under verksamhetsåret har klubben haft 283 medlemmar varav 245 aktiva. Av de 283 

medlemmarna var 247 kvinnor och 36 män. 

 

VERKSAMHETSIDÉ 

Föreningen påbörjade arbetet med en ny verksamhetsidé, vision och värdegrund 

tillsammans med föreningens medlemmar och SISU hösten 2018. Den nya 

verksamhetsidén, visionen och värdegrunden blev klar hösten 2019. 

 
Göteborgs Konståkningsklubb Singel är en inkluderande konståkningsklubb där barn, 

ungdomar och vuxna är välkomna att ha kul genom träning och tävling oavsett 

ambitionsnivå. Vår filosofi är att så långt som möjligt skapa förutsättningar för alla åkare i 

klubben att nå sina drömmar och mål. Vi verkar för en god anda, meningsfull fritid och en 

hög kvalitet med välutbildade ledare.  

 

VISION 

Göteborgs Konståkningsklubb Singel – inspirerande och utvecklande från minior till senior. 

Det självklara valet för nybörjare, tävlings-, motions-, och elitåkare. 
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VÄRDEGRUND 

 

G Glädje, Glöd, Gemenskap 

K Konståkning och Kvalité 

K Kärlek och Kamratskap 

S Stolthet och Styrka 

 Glädje, Glöd, Gemenskap 

 En jämlik och trivsam verksamhet i positiv anda möjliggör glädje i föreningen. 

 Motivation och passion för konståkning skapar glöd och meningsfullhet. 

 Föreningen strävar efter ömsesidig tillit och respekt mellan åkare, tränare, styrelse 

och vårdnadshavare för att bidra till gemenskap i verksamheten. 

Konståkning och Kvalité 

 Konståkning ger möjlighet till en meningsfull fritid med mångsidig fysisk aktivitet 

blandat med rörelser och uttryck till musik. 

 Vi strävar efter att ha hög kvalité i allt vi gör på ett glädjefyllt sätt oavsett nivå. En 

genomtänkt och ständig strävan till förbättring, både i den sportsliga utvecklingen och 

i klubben som helhet.  

Kärlek och Kamratskap 

 Kärlek och passion för konståkning är gemensamma nämnare som bidrar till en bra 

klubbkänsla där alla är inkluderade. 

 För oss är kamratskap att stötta, peppa och ha roligt tillsammans samt glädjas åt 

egna och andras framgångar.   

Stolthet och Styrka 

 Vi verkar för en säker och trygg idrottsmiljö så att vi vill, vågar och kan vara stolta 

över tillhörigheten i föreningen. 

 Vår styrka grundar sig i allas lika värde och ett positivt ledarskap som bidrar till 

föreningens sammanhållning. 

 

IDROTTSVERKSAMHET 
Föreningen erbjuder medlemmarna både motions- och prestationsinriktad träning på 

schemalagda ispass, off-ice, teknikträning och dans med utryck och rörlighet. 

 

Träningsverksamheten har omfattats av skridskoskola och singelverksamhet med barn-, 

ungdoms- och vuxengrupper. Skridskoskolans lektioner har bedrivits på is medan singelns 

träningsverksamhet har bedrivits på is och off-ice. Vuxengrupperna har bedrivits på is med 

inslag av off-ice. 
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Föreningen har haft 32,5 timmar is per vecka under huvudsäsongen i följande ishallar: 

Slottsskogsrinken, Frölundaborg, Isdala ishall, Wallenstamshallen, Tuve ishall och ibland i 

Marconi ishall och Angereds ishall. Träningspassen off-ice har oftast varit schemalagda i 

anslutning till ispassen och bedrivits i Frölundaborgs motionshall, i anslutning till Marconi 

ishall, Angereds ishall, Wallenstamshallen samt utomhus. Danslektioner har bedrivits i 

Taubeskolan. Alla träningspass off-ice hölls utomhus enligt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer under våren 2019. 

 

SINGELVERKSAMHET 

Målet är att konståkarna från start erbjuds kvalitativ träning som utgår från den enskilda 

individen, för att få goda konståkningsgrunder att utveckla sin förmåga som konståkare samt 

verka för ett långvarigt intresse för konståkningen som sport. Föreningens mål är också att 

utöka antalet tävlingsåkare på alla nivåer från Stjärntävlingar till Elitserien och SM. 

 

GKK Singel har under säsongen representerats på stjärntävlingar, klubbtävlingar, A-

tävlingar, elitserietävlingar och SM. Tävlingssäsongen fick ett oväntat slut med anledning av 

Covid-19. Svenska Konståkningsförbundet valde att avsluta all tävlingsverksamhet från och 

med 17 mars 2020.  

 

Samtliga åkare i singelverksamheten samt åkare i konståkningsgrupperna gavs möjlighet att 

anmäla sig till försäsongen vecka 32 och 33, 2019, huvudsäsongen vecka 34-13, 2019-2020 

och till eftersäsongen vecka 14-24, 2020.  

 

Föreningen genomförde julshowen ”Jorden runt med B1 & B2” den 21 december i 

Frölundaborgs ishall.  

 

Singelverksamhetens tränare har under säsongen varit Joanna Dahlstrand (huvudtränare), 

Madelene Granath (assisterande huvudtränare), Maria Bergqvist, Hillevi Glantz, Sofia 

Pettersson, Elin Hallberg, Dagmara Cuszynska Kruk, Anna Bertilson och Elin Persson.  

 

Föreningens tekniska funktionärer under säsongen har varit Johanna Fröjd Nationell 

mästerskapsdomare och Nationell mästerskaps TC, Fia Backlund Nationell tävlingsdomare 

TC och Rebecca Gartz licensierad Teknisk specialist (TS) och domare på regionalnivå. 

 

Tränaren och dansläraren Albin Boudrée höll i en showdag under jullovet. 

Singelverksamhetens åkare erbjöds dansträning för Tatiana Miltchakova i Taubeskolan på 

Eriksberg under huvudsäsongen. 

 

Gruppindelningen under säsongen:  

K1, K2, MST, UST, MS1, US13, JS, MB, UB13, UB15, JB, A2:2, A2:1, A1:1, A1:2 och Elit.  

 

Grupperna har tränat följande: 

K1 och K2: 2-3 ispass och 1 markpass/vecka 

MST, UST: 3-4 ispass och 1 markpass 

MS1, US13 och JS: 3-4 ispass och 2-3 markpass/vecka 

MB, UB13, UB15, JB och A2:2: 5 ispass och 4 markpass/vecka 
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A1:6 ispass och 6 markpass/vecka 

A1:2: 4 ispass och 4 markpass/vecka 

Elit: 7 ispass och 6 markpass/vecka 

 

GKK Singel hade två uttagna åkare till Elitserien/Morgondagarserien säsongen 19/20 och 

representerades hösten 2019 av Tilda Alteryd i tävlingsklassen Senior A Damer i Elitserien 

och Clara Aldergren i tävlingsklassen Ungdom 15 A Flickor i Morgondagarserien. Clara 

kvalificerade sig till att representera föreningen på SM/USM i Ulricehamn. Clara deltog på 

USM, men Tilda avanmäldes till SM på grund av en skada. Tilda Alteryd representerade 

GKK Singel som senior på en elitserietävling våren 2020. A-åkaren Agnes Bengtsson var 

uttagen av GKF till att representera Göteborgsdistriktet på tävlingen SKF-trofén våren 2019. 

 

Föreningen har representerats av A-åkarna Vendela Lundström, Agnes Bengtsson, Josefine 

Nyvall, Lina Kullander, Sara Vedin, Elin Persson, Tilde Streng och Tindra Johansson på 

förbundets A-tävlingar under hösten. Under våren 2020 kunde även Rebecca Krook 

representera klubben på A-tävling. Tyvärr kunde inte Rebecca genomföra någon A-tävling på 

grund av en avslutad tävlingssäsong.   

 

Föreningen hade hösten 2019 16 B-åkare som erbjöds att delta på 3 klubbtävlingar och 24 

stjärnåkare som erbjöds att delta på 3 stjärntävlingar. På våren 2020 hade föreningen 14 B-

åkare som erbjöds att delta på 4 klubbtävlingar varav 1 blev inställd och 29 stjärnåkare som 

erbjöds att delta på 4 stjärntävlingar varav 2 blev inställda. Föreningen hade 17 stycken 

åkare i konståkningsgrupperna K1 och K2 vid nyår. 

 

Vid Göteborgs Konståkningsförbunds programgenomgång i Isdala den 19 oktober, 2019 

deltog 17 av klubbens B- och stjärnåkare. 

 

På lägret Arctic Tour med tränarna Alexander Majorov och Elin Hallberg 25-27/10 i 

Trollhättan deltog föreningens A-åkare Sara, Agnes, Clara och Josefin. 

 

Åkare i singelverksamheten har haft träningstävlingar och regelgenomgångar med tränarna 

och föreningens tekniska funktionärer. 

 

Flera åkare i grupp K1 och K2 har tagit Svenska Konståkningsförbundets 

skridskoskolemärke 5-8 under säsongen och några åkare klarade tävlingstest inför 

föreningens Steg 4 tränare. 

 

TEST 

 
GKK Singel har genomfört 4 testtillfällen enligt Svenska Konståkningsförbundets testsystem. 
Föreningen har också haft tränare och åkare på 6 utomstående tester under året. 
Testtillfällena har omfattats av både Fri-och Basictester från Fritest 1 upp till Fritest 4 och 
från Basic 1 upp till Basic 4. Under verksamhetsåret har 58 stycken nya tester klarats av 
klubbens åkare från tävlingstest upp till Fritest 4 och Basictest 4. 
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ELITLICENS 

Ordförande Therese Krook har varit ansvarig för ansökan om Elitlicensen 2019-2020.  

Elitlicensen beviljades den 5 maj, 2019 för säsongerna 2019/2020 och 2020/2021. 

Återrapportering och utvärdering av Elitlicensen skickades på begäran från SKF in den 8 

juni, 2020.  

 

SKRIDSKOSKOLA  

I föreningens skridskoskola har nybörjare och tidigare åkare i skridskoskolan haft möjlighet 

att lekfullt öva sin skridskoåkning. Skridskoskolan vänder sig till alla barn från 3 år och uppåt. 

I skridskoskolan får åkarna lekfullt öva på grunder i skridskoåkning och öva sin balans, 

styrka, rörlighet och koordination genom olika moment. Det övas också på moment från 

Svenska Konståkningsförbundets märken 1-5. Åkaren har erbjudits att fortsätta till 

konståkningsgrupperna, när märke 4/5 har klarats av. 

Verksamhetsåret har delats upp terminsvis för skridskoskolan och det har funnits möjlighet 

att delta på höstterminen och vårterminen. Föreningen har haft 80-100 åkare per termin 

under 19/20. Åkare i skridskoskolan har kunnat delta på en eller två lektioner i veckan. Både 

höst- och vårtermin har det funnits 4 olika tider i skridskoskolan per veckan att välja emellan. 

Grupperna har terminsvis tränat 12-13 tillfällen och deltagit på föreningens juluppvisning. 

Föreningen har fortsatt att hyra ut skridskor för eleverna i skridskoskolan. 

Sofia Pettersson har under säsongen ansvarat för upplägg och träningsinnehåll som 

ansvarig i skridskoskolan. Följande tränare har regelbundet varit tränare i skridskoskolan och 

ansvarat för minst en grupp i skridskoskolan i veckan: Sofia Pettersson, Elin Hallberg, Anna 

Kälebo Johansson, Alva Liljeberg, Lovisa Trägårdh, Freya Kilbo, Malin Arhusen. Hjälptränare 

har varit Karin Sahlin och Greta Polverini. Vid behov har åkare i föreningen som har 

tränarutbildning Grund anlitats som vikarier. 

VUXENGRUPP 

Verksamhetsåret har delats upp terminsvis för vuxengrupperna och det har funnits möjlighet 

att delta på höstterminen och vårterminen, vanligtvis på måndagsträning. Föreningen har 

haft ca 30-40 åkare per termin under 19/20.  

Under vårterminen hade vi ca 20 åkare i nybörjargrupperna. Intresset för vuxengruppens 

nybörjarkurs var stort och en extra grupp skapades på lördagar samtidigt som ordinarie 

skridskoskola, för att kunna ta in alla åkare som stod i kö. Det har övats på moment från 

Svenska Konståkningsförbundets märken 1-5 för nybörjargrupperna.  

Det var även ca 20 åkare i fortsättningsgruppen för vuxna under vårterminen. Det har övats 

på moment från Svenska Konståkningsförbundets märken 4-8 samt tester. Några av de 

åkare i fortsättningsgruppen för vuxna som har klarat tester har erbjudits att träna extra 1-2 

gånger per vecka med singelverksamheten. 2 vuxna tävlade för GKK Singel under det 

gångna verksamhetsåret.  
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Sofia Pettersson har under säsongen ansvarat för upplägg och träningsinnehåll som 

ansvarig för vuxengrupperna. Följande tränare har regelbundet varit tränare för 

vuxengrupperna: Sofia Pettersson, Elin Hallberg, Anna Kälebo Johansson. Vid behov har 

åkare i föreningen som har tränarutbildning Grund anlitats som vikarier. 

TÄVLINGAR I GKK SINGEL 

Göteborgs Konståkningsklubb Singel har för singelåkare under säsongen arrangerat i egen 

regi A-tävlingen Kal å Ada, 21-22 september 2019 i Marconi ishall. 

 

Klubbens sedvanliga stjärntävling Flygskäret var planerad att arrangeras i Tuve ishall 30-31 

mars, men blev inställd med anledning av Covid-19. 

 

SLIPNING  

Medlemmarna har ungefär var sjätte vecka erbjudits möjlighet till skridskoslipning i 

Frölundaborg genom MP Skating från Stenungsund. 

BYTE AV LOGGA  

Styrelsen tog under hösten fram fyra olika förslag på en ny logga. Medlemmarna fick sedan 

lägga en röst var i en anonym omröstning i samband med en träning. Det vinnande bidraget 

blev den gamla loggan (nr 2). Loggan byttes ut på klubbkläder och kommer att användas i all 

kommunikation framöver. Man fick även rösta på färg att ha på bl.a. klubbkläderna: Marinblå 

eller Royalblå där Marinblå vann med 33 röster mot 14 röster för Royalblå. 

                       

 

Nr 2: 18 röster Nr 1: 13 röster 

Nr 3: 4 röster Nr 4: 15 röster 
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UTBILDNING  

Svenska Konståkningsförbundets utbildningsplan ligger till grund för GKK Singels utbildade 

personal. Utbildningsplanernas innehåll har som syfte att säkerställa en kvalitativ 

utbildningsstege för ledare inom konståkningsverksamheten i Sverige. Den praktik som är 

fastställd till de olika utbildningsstegen ska fullföljas och är till för att ledaren ska få den 

mångfald av erfarenhet som är nödvändig för att säkra utbildningskvaliteten. 

 

GKK Singel tillhandahåller möjligheter för tränarna att gå på utbildningar för instruktörer och 

tekniska funktionärer samt i viss mån kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. 

Tränare har erbjudits auskultation på is, off-ice och vid tävling under vårterminen 2019. 

Funktionärer och medlemmar ombeds att delta i olika sammanhang på utbildningar och 

föreläsningar, främst när dessa är obligatoriska och en förutsättning för klubbens 

verksamhet. Utbildningar och föreläsningar i SISU:s regi är oftast kostnadsfria. Instruktörs- 

och tekniska funktionärsutbildningar i SKF:s regi är avgiftsbelagda, men Idrottslyft och 

föreningsbidrag ansöks av föreningen som täcker ungefär halva kostnaden. Vissa av de 

tekniska funktionärsutbildningarna är obligatoriska och avgiftsbelagda och bidrag finns att 

ansöka från Idrottslyft och föreningsbidrag som täcker halva kostnaden eller upp till 75%. 

SKF reviderar tränarutbildningarna under 2020. 

 

Föreningens tränare har haft kontinuerliga informations- och planeringsmöten för 

verksamheten i föreningen samt information till åkare om regler och uppförande vid träning 

och tävling. Föräldramöten har hållits för nyblivna tävlingsåkare där föreningens tränare, 

åkare och styrelse har förmedlat information om föreningens verksamhetsidé, test och tävling 

samt om föräldraengagemanget i föreningen. 

 

Under verksamhetsåret 19/20 har åkare, tränare och funktionärer bland annat deltagit på 

följande utbildningar och sammankomster i första hand anordnade av Svenska 

Konståkningsförbundet, Göteborgs Konståkningsförbund, SISU och Röda Korset.  

 

Svenska Konståkningsförbundet Utbildningar Instruktörer 19/20 

 

• Instruktörsutbildning Steg 1B, Angered: Anna Bertilson (24-25/8) 

• Instruktörsutbildning Grund, Tibro: Malin Arhusen (2-3/11) 
 
 

Svenska Konståkningsförbundet Utbildningar Tekniska funktionärer 19/20 

 

• Kurs för tekniska funktionärer tävlingsledare, Stockholm: Therese Krook (31/8-1/9) 

• Kurs för tekniska funktionärer Wizard och ISUCal, Stockholm: Hanna Persson (31/8-
1/9) 

• Kurs för tekniska funktionärer återcertifiering Teknisk kontrollant, Stockholm: Johanna 
Fröjd (31/8-1/9) 

• DVO-utbildning, SKF, Göteborg: Dagmara Cuszynska Kruk (16-17/11) 

• SKF Dialog med föreningsordförande och distriktsstyrelser: Therese Krook (5/5) 

• SKF Förbundsdialog Förbundsutvecklingsplan/Förhandsbesked Extern utredning 
SKF: Therese Krook, Lotta Streng (17/6) 
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Svenska konståkningsförbundet Fortbildning Tränare 19/20 

 

• SKF:s sportchef Scott Rachuk presenterade nya Förbundsutvecklingsplanen för 
tränare, Luleå: Hillevi Glantz, Maria Bergqvist (6/9) 

 

 

Göteborgs Konståkningsförbund 19/20 

 

• GKF Tävlingsmöten: Therese Krook, Hanna Persson 

• GKF Isförhandlingar: Therese Krook, Joanna Dahlstrand 

• Föreläsning 5 programkomponenter, Göteborg: Clara Aldergren (19/9 

• SKF:s sportchef Scott Rachuk presentation av ny Förbundsutvecklingsplan för 
distriktets föreningar i GKF:s regi, Göteborg: Therese Krook, Madelene Granath, 
Lotta Streng (24/2) 

• GKF Årsmöte: Therese Krook (10/6) 
 
 
SISU 

 

Föreningen har haft Lärgrupper med föreningskonsulent Robin Svensson från SISU med 
Svenska Konståkningsförbundets utbildningsmaterial, Visionsarbete med värdegrund som 
bas, Elitlicens, Uppförandekod, Skapa trygga idrottsmiljöer, Kränkningar, Barnperspektiv, 
Regler, Strategi 2026 m.m. för klubbens åkare, tränare, tekniska funktionärer, styrelse och 
föräldrar. 

 

• Strategi 2026, vision, fokusområden och verksamhetsmål: Robin Svensson, Therese 
Krook, Anna Henricsson, Lotta Streng (27/8)  

• Värdegrund- och visionsarbete från 2018, SISU Göteborg: Robin Svensson, Therese 
Krook, Hanna Persson, Anna Henricsson, Lotta Streng, Anna Rossander, Joanna 
Dahlstrand, Madelene Granath (13/10) 

• Barnkonventionen, SISU Göteborg: Joanna Dahlstrand, Madelene Granath, Maria 
Bergqvist (16/10) 

• Barnkonventionen, SISU Göteborg: Therese Krook, Sofia Petterson, Hillevi Glantz, 
Dagmara Cuszynska Kruk (27/11) 

• Strategi 2026-Hållbar sportslig utveckling, Sund ledarkultur, diskussionskort SKF, 
SISU Göteborg: Robin Svensson, tränare och åkare singelverksamheten (28/10)  

• Psykisk ohälsa och ätstörningar inom elitidrotten föreläsare Klara Edlund SISU, 
Göteborg: Therese Krook, Dagmara Cuszynska Kruk, Madelene Granath (5/12) 

• Tejpning SISU, Göteborg: Elin Hallberg (5/12) 
 
Röda Korset 
 

• Work shop Röda Korsets ungdomsförbund Medspelare Barnkonventionen inom 
idrottsrörelsen, Göteborg: Åkare i singelverksamheten (23/1) 
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STYRELSENS SAMMANTRÄDEN  

Ordinarie årsmöte hölls den 26 september, 2019. Styrelsens konstituerande möte hölls den 3 

oktober, 2019. Styrelsen har utöver årsmötet haft 11 protokollförda styrelsemöten under 

verksamhetsåret samt arbetsmöten vid behov mellan styrelsemötena. Under våren har 

styrelsemötena med framgång genomförts digitalt med anledning av Covid-19. 

  

FÖRBUNDSAKTIVITETER 

Föreningen har genom ordföranden deltagit i Göteborgs Konståkningsförbunds årsmöte och 

utövat sin rösträtt för föreningen samt deltagit i andra möten i Göteborgs 

Konståkningsförbunds regi. Huvudtränare Joanna Dahlstrand har tillsammans med 

ordföranden deltagit i isförhandlingarna inför säsongen 2020/2021.  

 

OBEROENDE UTREDNING 

I oktober 2019 kom svar tillbaka från Riksidrottsförbundets Idrottsombudsman angående den 

oberoende utredning som tillsattes våren 2019 på uppdrag av SKF med anledning av 

information som inkommit till SKF och RF om mycket motstridiga uppgifter om en pågående 

konflikt och oro för barns och ungdomars trygghet i föreningen. Styrelsen följer de 

rekommendationer som anvisas av RF i den oberoende utredningen. 

Rekommendationer från RF: 

1. Kunskapshöjning kring en styrelses roll och ansvar samt arbeta fram riktlinjer för hur 

man beter sig mot varandra internt där SISU Västra Götaland vara ett stöd.  

Åtgärd: Styrelsen arbetar ständigt med att förbättra den ideella arbetsinsatsen och 

har kontinuerliga möten och avstämningar med SISU. Åkare, tränare och 

styrelsemedlemmar har deltagit på föreläsningar om Barnkonventionen, Psykisk 

ohälsa och Röda Korsets workshop Medspelare. 

2. Framtagande av en konkret handlingsplan för hur man avser hantera kränkningar 

eller andra allvarliga händelser i framtiden.  

Åtgärd: Styrelsen tog redan i juni 2019 fram ”Policy och handlingsplan Diskriminering, 

kränkningar och trakasserier inom Göteborgs Konståkningsklubb Singel” i samråd 

med SISU. 

3. Idrottsombudsmannen föreslår att vara ett stöd för berörda på ett möte för att hitta en 

gemensam väg framåt där samtliga är överens.  

Åtgärd: Möte planerades av Idrottsombudsmannen och styrelsen, men hölls aldrig då 

medlemmen valde att lämna GKK Singel.   

4. Kränkningar som på något sett skulle förekomma efter föreslaget möte ska anmälas 

till Konståkningsförbundets disciplinnämnd för att kunna prövas av idrottens 
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bestraffningsorgan på ett korrekt sätt. Detta för att processen ska vara rättssäker för 

alla inblandade. 

Åtgärd: ”Policy och handlingsplan Diskriminering, kränkningar och trakasserier inom 

Göteborgs Konståkningsklubb Singel” finns som hjälpmedel för hanteringen av 

kränkningsärenden.  

5. Enskilda styrelseledamöter som upplever överträdelser eller kränkningar från 
medlemmar i föreningen kan anmäla det till Konståkningsförbundets disciplinnämnd.  

 
6. Styrelsen uppmanas att vara extra observanta och lyhörda gentemot alla föräldrar 

och barn och överväga att genomföra en anonymiserad undersökning av den 

upplevda tryggheten i föreningen.  

Åtgärd: Styrelsen har genomfört ”Trygghetsenkäter” för medlemmarna hösten 2018 

och 2019 och har för avsikt att genomföra enkätundersökningen varje år. Föreningen 

arbetar för att inkludera medlemmarna och välkomnar förslag och idéer. Åkarna i 

singelverksamheten har fått lägga anonyma förslag i en låda om önskemål i 

träningsverksamheten som har följts upp av tränarna och styrelsen. 

EKONOMI  
Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat utifrån den av årsmötet godkända budget och 

balanserat kostnader och intäkter genom medlemsavgifter, deltagaravgifter, skridskoskolans 

avgifter, skridskouthyrning, den arrangerade tävlingen Kal å Ada, föreningens kaféer och 

uppvisningar, försäljning av kakor, julvaror och Newbody samt bidrag och sponsring. Covid-

19 har påverkat föreningens ekonomi, men tack vare att vi har kunnat genomföra en något 

anpassad eftersäsong blev intäktsbortfallet begränsat. Vi har förlorat intäkter i form av 

anmälningsavgifter och försäljning eftersom vår tävling Flygskäret ställdes in och i och med 

att också Göteborgsvarvet ställdes in påverkades även föreningens intäkter för 

volontärarbete. För att täcka dessa förlorade intäkter har vi sökt alla de medel och bidrag 

som gått att söka till följd av pandemin. 

 

Vi har fått stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader, 

kompensationsstöd från RF, verksamhetsstöd från IOFF samt hyresstöd från Higab. På 

grund av pandemin förändrades även förutsättningarna för lägerverksamhet och istället för 

inställt läger för våra åkare som valt att åka i Kungälv gavs möjlighet att genomföra detta i 

GKK:s regi under ledning av Maria Bergqvist och även detta gav ett extra tillskott i kassan. 

Styrelsen har haft som mål att ekonomin skall vara balanserad, men inte att gå med vinst. 

Ekonomi har varit en stående punkt på styrelsens möten. 

 

FÖRSÄLJNING 

Försäljningen är en del av åkarens träningsavgift och försäljningsgruppen har genomfört två 

försäljningar. Den första försäljningsperioden var under hösten runt jul och det såldes 

saffran, amaryllis, ljus, Bingolottos julkalender samt kakor från Kakservice. Den andra 

försäljningsperioden hölls på våren och det såldes Newbody, där medlemmarna själva kunde 

göra sin order på nätet och få den hemlevererad. Föreningens medlemmar kunde inte gå 
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runt och sälja med anledning av Covid-19. Försäljningsvinsten har uppgått till 94 064 kr. 

Vinsten har gått in i verksamheten och har gjort att föreningen kunnat sänka en del av 

träningskostnaderna. Varje åkare har haft möjligheten att antingen sälja varor eller faktureras 

den summa som är beslutad som nettovinst. 

 
Föreningen har löpande påmint via klubbens Facebooksida samt i utskick om Sponsorhuset 

där medlemmarna kan näthandla från drygt 600 butiker och på så sätt sponsra klubben. 

Intäkterna från Sponsorhuset har gett GKK Singel 1424kr under året. Ambitionen är att öka 

informationen och intresset bland medlemmarna att handla genom Sponsorhuset, för att det 

ska generera mer pengar till föreningen.  

 

KLUBBKLÄDER 

Medlemmarna har löpande under verksamhetsåret kunnat beställa kläder med klubbens 

logga från K-Skate.  
 

KAFÉVERKSAMHET 

Föräldrar i kafégruppen har under hösten 2019 och våren 2020 bedrivit kaféverksamhet på 

lördag morgon i Slottsskogsrinken. Primärt har kunderna varit föräldrar och konståkare i 

skridskoskolan. Sortimentet har bland annat bestått av kaffe, te, frukt, festis, toast och 

bakverk. Kafégruppen har också bedrivit kafé vid juluppvisningen och vid testtillfällena. 

Säsongen 18/19 var kaféet placerat i ”Pingvinhyllan”, men efter utvärdering beslutades att 

flytta tillbaka kaféverksamheten till entrén intill isbanan. 

 

FÖRRÅDS- OCH SHOWGRUPPEN  

Förrådet har städats och inventerats ett antal gånger under säsongen. Befintliga 

uppvisningskläder återanvänds i möjligaste mån. Uthyrning av skridskor har erbjudits inför 

säsongsstart och terminsvis. Återlämning av skridskor har skett vid respektive 

terminsavslutning. De skridskor som var i behov av slipning har lämnats till MP Skating i 

Stenungsund under sommaren 2020.  

MARKNADSGRUPPEN 

Marknadsgruppen har träffats ett antal gånger för att diskutera hur man kan få in diverse 

artiklar och bidrag från sponsorer. Gruppen sålde bland annat annonser till juluppvisningens 

programblad samt reklambanners för exponering i Slottsskogsrinken. Under året har klubben 

fått medel från olika företag som sponsrat på olika sätt. Marknadsgruppen har även ordnat 

med lotteribord i samband med juluppvisning. 

 

EVENEMANG 

Evenemangsgruppen har inte arrangerat några aktiviteter under säsongen.  

 

KANSLI 

Föreningens kanslilokal i Frölundaborg delas med Göteborgs Konståkningsklubb Synchro.  
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TACK 

Styrelsen riktar ett stort tack till föreningens medlemmar och sponsorer och ger en eloge till 

alla barn, ungdomar, föräldrar och alla andra som ställt upp och hjälpt till i föreningen med 

tävlingar, arrangemang och aktiviteter under verksamhetsåret 19/20. 

 

 

Styrelsen säsongen 2019-2020 

 

 

____________________________     ______________________________ 

Therese Krook   Robert Lundström  

 

 

___________________________ ______________________________ 

Susanne Seaberg  Lotta Streng 

 

 

___________________________ ______________________________ 

Anna Henricsson  Hanna Persson 

  

 

___________________________ 

David Delgado  


	STYRELSEN 19/20
	MEDLEMMAR
	VERKSAMHETSIDÉ
	VISION
	VÄRDEGRUND
	IDROTTSVERKSAMHET
	SINGELVERKSAMHET
	Gruppindelningen under säsongen:
	TEST
	ELITLICENS
	SKRIDSKOSKOLA
	I föreningens skridskoskola har nybörjare och tidigare åkare i skridskoskolan haft möjlighet att lekfullt öva sin skridskoåkning. Skridskoskolan vänder sig till alla barn från 3 år och uppåt. I skridskoskolan får åkarna lekfullt öva på grunder i skrid...
	VUXENGRUPP
	TÄVLINGAR I GKK SINGEL
	SLIPNING
	BYTE AV LOGGA
	UTBILDNING
	Svenska Konståkningsförbundets utbildningsplan ligger till grund för GKK Singels utbildade personal. Utbildningsplanernas innehåll har som syfte att säkerställa en kvalitativ utbildningsstege för ledare inom konståkningsverksamheten i Sverige. Den pra...
	STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
	Ordinarie årsmöte hölls den 26 september, 2019. Styrelsens konstituerande möte hölls den 3 oktober, 2019. Styrelsen har utöver årsmötet haft 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret samt arbetsmöten vid behov mellan styrelsemötena. Under ...
	FÖRBUNDSAKTIVITETER
	EKONOMI
	FÖRSÄLJNING
	KLUBBKLÄDER
	FÖRRÅDS- OCH SHOWGRUPPEN
	MARKNADSGRUPPEN
	EVENEMANG
	KANSLI
	TACK
	Styrelsen säsongen 2019-2020

