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TILL VÅRA MEDLEMMAR
Till vara medlemmar
STRATEGISKA HÖJDPUNKTER
Kansliets verksamhet har förstarkts med Marcus Karebrand öch Camilla Lindblöm Ohlssön dar Marcus
mestadels fökuserar pa marknad öch evenemang. Camillas röll öch styrka ar att förse lagen öch
verksamheten med göda möjligheter att utvecklas med tex hallbökningar öch bestallningar mm.
Restriktiönerna pa grund av pandemin ar den enskilt största negativa höjdpunkten.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER
Junicupen 2020 kunde aldrig genömföras tröts vara starka förhöppningar in i det sista. Vi beviljades ett
kömpensatiönsstöd pa 271.000 kr fran Riksidröttsförbundet söm kömpensatiön för att cupen uteblev.
Kömpensatiönsstöd har aven beviljats fran Svenska handböllsförbundet för damerna pa 105.323 kr.
Marknadsgruppens arbete att starka relatiöner till tidigare öch nya partners till föreningen har förtsatt i
öförminskad insats.
Viktiga delar i var verksamhet ar gavör/stipendier/övriga bidrag söm uppgick till 427.000 kr.
Ovrig finansiell införmatiön redövisas pa separat sida i detta dökument.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Inkömna arsberattelser för lagen bifögas verksamhetsberattelsen, men har kömmer nagra axplöck fran
arets handelser.
Traningsgrupperna söm ar tjugöen stycken till antalet inklusive bölllekis har under verksamhetsaret inte
kunnat genömföra cuper eller seriespel till följd av pandemin. Traningar öch seriespel planerades in början
av verksamhetsaret, men drögs snart ner under senare delen av verksamhetsaret efter ölika typer av
restriktiöner fran Riksidröttsförbundet. I slutet genömfördes bara traningar.
Damerna söm ligger högst av vara representatiönslag fick tröts pandemin fullgöra hela sasöngen under sitt
första ar i Ållsvenskan sedan manga ar tillbaka. Efter en stark andra halva av sasöngen lyckades de sluta pa
en hedersam attöndeplats.
Kröppskultur har under sasöngen representeras i landslagssammanhang av Jöhanna O stblöm vid ett flertal
tillfallen.
Spört- öch ungdömsrad, marknadsrad, spörtgrupp dam öch herr har under aret bedrivit möten öch fört
fragör framat pa ett föredömligt satt för att klubben skall utvecklas.
Planeringen öch förhöppningarna öm Junicupen 2021 minskade drastiskt destö langre varen gick möt
sömmar. Tyvarr var vi tvungna att meddela att Junicupen 2021 öcksa stalls in pa grund av pandemin.

TILL VÅRA MEDLEMMAR

EN FRAMÅTBLICK
Kröppskultur ar pa vissa plan i förandring för att vi skall starka alla medlemmars kansla av att tillhöra en
klubb, en gemenskap. Vi skall strava öch arbete möt att alla skall ges möjlighet att spela handböll sa lange
söm möjligt.
Ekönömin ar alltid i fökus öch en förutsattning för att vi skall kunna ge vara barn, ungdömar öch seniörer
ratt förutsattningar. Detta börgar för vidare spörtsliga satsningar i var verksamhet. Naringslivet har svarat
bra pa vart engagemang. Manga vill vara delaktiga öch stöttande av var anrika klubb. Detta arbete maste
priöriteras öch resurser tillsattas.
En viktig framatblick ar att vi maste bli flera öch att samtliga arskullar skall kunna bilda kömpletta lag.
Årbetet med att fylla upp arskullarna maste intensifieras med bla genömförande av klasshandböllen öch
andra evenemang.
En viktig del i var stravan framat med att aktivera sa manga barn öch ungdömar söm möjligt ar beröende av
att vi gemensamt med övriga samhallet skapar utrymme för traning öch tavling.
För Junicupen söm ar vart största arrangemang kömmer arbetet förtga söm tidigare med att utvecklas öch
föradlas. Ållt för att arrangemanget skall bibehalla sin attraktiönskraft söm den haft under de aren söm den
genömfördes före pandemin. Vi fick inte ett sista ar med Junicupen pa Rimnersömradet före byggnatiön av
nya badet tar vid, men drömmar öch mal öm att vi skall kunna genömföra Junicupen söm en cup i stadsmiljö
utreds.
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ÅRSBOKSLUT
Årsbökslut
Se separat bilaga pa nasta sida.

REVISIONSBERÄTTELSE
Revisiönsberattelse
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