
Datum: 29 mars 2023                                   

Tid: 18:00 

Plats: Puls Arena 

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska                            

förpliktelser enl stadgarna mot föreningen och under mötesåret fyller lägst 15 år.  

Föredragningslista 

 
§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet 

§ 4 Fastställande av röstlängd för mötet.  

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

§ 6 a Fastställande av föredragningslista. 6 b Fastställande av mötesordning  

 

§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse för det gångna året 

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott    

respektive underskott i enlighet med balansräkningen.  

§ 9 Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret  

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter 2024, verksamhetsplan samt budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret 2023 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

● 12 a Att Alisa är med på föräldramöten och årsmötet - Jeanette Söderstierna 
● 12 b Tränare - Loretta Johansson och Tatiana Shilovskaia 
● 12 c Schema - Loretta Johansson 
● 12 d Miniläger - Loretta Johansson 
● 12 e Föräldramöte - Loretta Johansson och Tatiana Shilovskaia                       
● 12 f Reducerad träningsavgift för aktiva barn/ungdomar till styrelseengagerade - Pierre 

Bergqvist 
 

§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.  

§ 14 Val av  

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år  

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år  

c) Val av ledamot, fyllnadsval på 1 år  

d) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 

             e) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får styrelsens 

                 ledamöter ej delta)   

              f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordf 

§ 15 Information från styrelse & kommittéer  

§ 16 Övriga frågor  

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller 

medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.  

§ 17 Mötets avslutning 



Motioner 

 

12 a Alisa är med på föräldrar möten och årsmöten och har en "egen" punkt.  

Inlämnad av Jeanette Söderstierna 28/2 

Yttrande: Vår ambition är att Alisa ska delta på föräldramötena. Om hon inte har möjlighet att delta 
kommer det att finnas möjlighet att skicka in frågor i förväg så att Alisa får möjlighet att ge ett så 
utförligt svar som möjligt. 
Gällande årsmötena är det frivilligt för Alisa att delta. Styrelsen har ingen befogenhet att tvinga henne 
att vara med. Årsmötena har en färdig agenda enligt stadgarna och har därför inget utrymme för Alisa 
att ha en egen punkt. 
 

12 b Tränare 

Jag vill referera till den fantastiska artikeln som publicerades i Landskrona direkt.  ”Vår fantastiska 
konståkningsförening är ständigt växande och intresset är rekordstort.  De senaste 10 åren har GF 
Idrott vuxit från 68 till 150 aktiva åkare”. 

Vi har fortfarande endast 1 huvudtränare Alisa. Hennes arbetsbelastning ökat dubbelt med tanke att 
antal åkare fördubblats. Hon är fantastisk tränare men det behövs en till anställd tränare minst 50% 
som känner väl barnen och kan ta hand om barnens utveckling. 

Vi har många barn som: 

 vill satsa på konståkningen 

vill förbättra kvalitét på skridskotekniken 

vill förbereda bättre sig för tester 

vill slippa på sina program 

vill få mer tid av sin tränare på träningar. 

  

Om vi har en till tränare som delar ansvar/arbetsbelastningen med Alisa + alla fantastiska hjälptränare 
kan vi nå fina resultat.  Vi vill gärna se barnens omtyckt Nora som andra tränare i vår klubb! 

Inlämnad av Loretta Johansson 28/2 

Anställa en extra tränare i klubben. Ni kanske kommer att säga att vi har extra tränare i klubben och 
det är alltid tre tränare på isen. Och att vi kanske inte har pengar till det. 
Men man ska då titta på arbetsmiljön för Alisa. Vi bör vara rädda om Alisa eftersom en tränare  inte 
kan ta hand om 150 barn. Det behövs en tränare till som kan dela upp arbetet och kunna påverka på 
träning,  titta på programmet,  ha ansvaret för gemensamma mål mm. Det är inte så nu eftersom de 
extra tränarna inte har ansvaret för barnet och dem hjälper bara till då och då. 
Tänk på Nora! Alla barn och ungdomar tycker om henne. Vänta inte länge annars andra klubben 
kommer att ta henne!  
 

Inlämnad av Tatiana Sholivskaia 27/2 



Yttrande: Vi har redan idag schemalagda tränare och alltid mins två tränare på isen, men vi har 

ambitionen utöka hjälptränarnas ( i första hand Charlene) antal timmar under förutsättning att 

ekonomin tillåter det. Personalkostnaderna har ökat från 2021 till 2022 med 154 000 kr, detta som ett 

led i föreningens satsning på tränarkompetens och tränartäthet. 

12 c Schema 

Gul/Orange grupp har många väntetider på off ice. Senaste tiden 2 gånger i veckan: tisdagar och 
torsdagar.  Finns det möjlighet att Nora kan ta off ice direkt efter gul/orange isträningen? Ingen annan 
grupp har det problemet förutom gul/orange. 

Vi är även tacksamma för bättre framförhållning med schemat. 

Inlämnad av Loretta Johansson 28/2 

Yttrande: Styrelsen håller med om att dagens situation med långa väntetider mellan isträning och off-

ice inte är optimalt och vi skall göra vad vi kan för att hitta en lösning på detta. Att använda Nora vid 

dessa tillfällen, verkar i dagsläget inte fungera. Vad avser framförhållning med schemat så har 

styrelsen vid tidigare tillfällen förklarat svårigheterna med detta, när vi själva får ändringar som ligger 

kort inpå. Vår ambition är att alltid få ut ändringar så fort vi får vetskap om dem. 

12 d Miniläger under påsklov 

Kan vi planera in en miniläger med gästtränare under påsklovet? Det skulle varit minnesvärt och 
inspirerade för våra åkare att träffa andra tränare eller åkare som t.ex. N.Majorov, J.Egyptsson, 
systrarna Helgesson. 

Inlämnad av Loretta Johansson 28/2 

Yttrande: Det är för kort tid inpå att under denna vår för att kunna få in ett läger under påsken och 
våra åkare behöver träna inför vårshowen. Ett annat problem är att vi sällan vet hur istillgången ser ut. 
Denna information brukar vi få från kommunen några veckor innan. På loven brukar allmänåkningen ta 
upp mycket tid (vilket den också måste göra, då det är en aktivitet som kommunen måste tillgodose 
alla kommuninvånare med).  

Styrelsen tycker att förslaget är bra och skall se på hur vi på längre sikt kan planera in eventuell 
lägerverksamhet på loven, dock kräver detta långsiktig planering om det skall vara möjligt. 

12 e Föräldramötet 

Styrelsen organiserar föräldramötet digitalt som uppskattas av föreningens medlemmar. Alisa är en 
del av vårt team i föreningen. Vi vill att Alisa + tränare som jobbar med våra barn ska erbjudas att delta 
i föräldramötet. 

Inlämnad av Loretta Johansson 28/2 

Att ha föräldramöte två gånger om året var Alisa är med eftersom ni i styrelse kan inte svara på alla 
föräldrars frågor. Många har pratat med Alisa om det och hon är inte alls mot det. 

Inlämnad av Tatiana Shilovskaia 28/2 

Yttrande: Vår ambition är att ha två föräldramöten per säsong varav ett kommer att vara fysiskt och 
ett digitalt. Alisa skall tillfrågas om att närvara vid dessa möten. Det kommer att finnas möjlighet att 
skicka in frågor i förväg så att Alisa får möjlighet att ge ett så utförligt svar som möjligt om hon inte 
har möjlighet att delta. 
 

 



12 f  

Motion gällande reducerad träningsavgift för aktiva barn/ungdomar till styrelseengagerade 

För årsmöte 2023 att ta ställning till: 

Styrelseengagemang och styrelsearbete i föreningen GF idrott konståkning utförs idag oavlönat och 

helt på ideell basis. Detta trots att föreningens storlek och verksamhet kräver omfattande arbete inte 

sällan på daglig basis av föreningens ledning. Antal aktiva i föreningen uppgår till ca 150 och det totala 

medlemsantalet är ca 220. Min uppfattning är att arbetet som genomförs av styrelseengagerade i 

flera fall motsvarar en deltidstjänst uppskattningsvis runt 5 – 10 timmar per ledamot och vecka.  

Exempel på arbete är schemaläggning av tränare samt fortlöpande kontakt med dessa, administration 

kring skridskouthyrning, administration kring bidragsansökan, administration och planering kring 

tävlingar, planering och administration kring events och arrangemang, administration kring 

föreningens ekonomi, fortlöpande kontroll av föreningens dito, administration av föreningens 

försäljningsaktiviteter, fortlöpande författande av diverse utskick till medlemmar, kommunikation 

mellan styrelse och operativ verksamhet, deltagande i utbildningar, deltagande i möten med kommun 

etc etc.  Planeringsarbete kring den operativa verksamheten är också av sådan art att den knappast 

ligger vilande under normala semestertider såsom högtider och skollov.  

Utifrån vad som ovan anges samt utifrån det faktum att föreningens ekonomi står stark 

(omsättningstillgångar motsvarande ca 630 000 kr som kan sättas i relation en obefintlig skuldsättning) 

torde det vara fullt rimligt att styrelseengagemang medger reducerad träningsavgift för 

barn/ungdomar till ledamöter som ersättning för gjorda insatser för föreningen.  

Förslagsvis en 50-procentig reducering för ordinarie ledamöter och 25 procentig reducering för 

suppleanter samt valberedning.  

Undertecknad har varit styrelseaktiv i ett antal föreningar samt tränare i andra föreningar. I båda fallen 

har reducerad träningsavgift varit normen. Ersättning för föreningsengagemang är dessutom viktigt 

dels för att kunna  rekrytera-, dels bibehålla kompetenta befintliga engagerade. En styrelse är inte 

konstant och för en verksamhets fortlevnad och utveckling är engagerade kompetenta personer en 

förutsättning. Det är knappast rimligt att anta att dessa personer alltid är beredda på att ställa upp 

helt utan ersättning.  

Inlämnad av Pierre Bergqvist 26/2 

Yttrande: Styrelsen förslag är att alla styrelseledamöter, inklusive suppleanter, ska få en 50 procentig 
reducering av träningsavgiften för arbetet som styrelsen gör för föreningen. Styrelsen lägger ner 
mycket jobb för föreningens bästa. Om någon styrelseledamot har mer än ett barn i föreningen 
kommer reduceringen att gälla för ett barn. 

 



Verksamhetsberättelse för GF Idrott
Konståkning år 2022

GF Idrott konståkning här nedan nämnd som GFIK har följande att
berätta kring verksamhetsåret 2022.

Vår Vision
Vi ska vara det självklara valet för alla som älskar känslan på isen!

Vår Verksamhetsidé
Vi ska erbjuda glädjerik och målinriktad träning för alla!

Fakta om året som gått
● GFIK är medlemmar i Skånes konståkningsförbund

● Vid årets slut var vi 213 st betalande medlemmar

● Medlemsavgiften för 2022 var 50 kr för skridskoskoleåkare, 100 kr för konståkare, och

300 kr för ett familjemedlemskap.

● Antalet kommunalt bidragsberättigade sammankomster var 689 st

● Antalet åkare vårterminen 2022 var:

- SSK 67 st

- Blå grupp 28  st

- Gul/Orange grupp 25 st

- Röd/Rosa grupp 21 st

● Antalet åkare höstterminen 2022 var:

- SSK 63 st

- Blå grupp 28 st

- Gul/Orange grupp 25 st

- Röd/Rosa grupp 20 st

Styrelse
Ordförande Jessica Andersson Bergqvist
V.Ordförande Helena Backgärde
Kassör Camilla Larsson
Ledamot Jenny Lundh
Ledamot Venia Sörensen
Ledamot Zoran Jevdjenic
Ledamot Peter Bengtsson
Suppleant Åsa Tapani
Suppleant Björn Andersson



Antalet protokollförda styrelsesammanträde var 9 st

Kontinuerliga möte har hållts med RF-SISU, kommunen och huvudtränaren.

Möte och dialog har även förts med ansvarig för slipverkstaden och Skånska konståkningsförbundet.

Övrigt valda funktioner

Valberedning
Ordförande Kenneth Almqvist
Ledamot Tatiana Sjöholm
Ledamot Linda Declanius

Webbansvarig - Jessica Andersson Bergqvist, Venia Sörensen och Helena Backgärde

LOKstödsansvarig -Zoran Jevdjenic

Trivselgrupp
Ordförande Umsa Mandra Repuh

Venia Sörensen
Jenny Lundh
Tatiana Sjöholm
Åsa Tapani
Natalia Dabrowski
Helena Bengtsson
Janeth Ahlgren
Magdalena Åkerman
Minesa Puska
Sanda Jevdjenic

Tränare
Huvudtränare Alisa Latysheva
Extratränare Charlene Varrin, Nora Falk, Ida Thörn och Annika Rubinska
SSK ansvarig Melina Sörensen, Ida Thörn och Karina Ljunggren under vårsäsongen

Melina Sörensen och Ida Thörn under höstsäsongen

Hjälptränare: Melina Sörensen
Karina Ljunggren
Ebba Pålsson
Louise Lindén
Cecilia Jacobsson
Etienne Madru
Annika Ljungren
Klara Nilsson
Evelin Backgärde
Lova Malmros



Tilda Bergqvist
Clara Hallberg
Sophia Hallberg

Minitränare: Rosa grupp och gul grupps åkare som är över 11 år och tagit testerna F1 och B1 eller i

samförstånd med huvudtränare.

Revisor
Tommy Sörensen

Slipverkstad
Ansvarig: Lars Ekström
Slipare: Bo Lindén

Slipverkstaden bemannas i första hand av Lars Ekström med hjälp av Bo Lindèn.
Slipverkstaden har inte kunnat ha öppet lika mycket under allmänhetens åkning under vårsäsongen
p.g.a. pandemin. Under höstsäsongen har slipverkstaden haft öppet så mycket som möjligt under
allmänhetens åkning.
Priserna har varit 80 kr för vuxna och 50 kr för barn. Medlemmar har fått 3 slipningar gratis, därefter
har de fått betala 100 kr/slipning. SSK betalar 30 kr/slipning.

Genomförda utbildningar

● Utbildning steg 1 för Melina Sörensen
● Utbildning steg 2 för Ida Thörn och Karina Ljunggren
● NDVO och FS Manager för Christian Sörensen
● RT DVO för Nora Falk
● NM DVO Ella Falk
● RT DVO Jeanette Söderstierna

Genomförd verksamhet

● GFIK`s huvudsakliga verksamhet har varit förlagd i Landskrona ishall. Föreningens goda

ekonomi gjorde det möjligt att erbjuda förlängd vårtermin under hela april månad utan

merkostnad för åkarna. Eftersäsong erbjöds i Ängelholm där majoriteten av våra åkare deltog

till ett självkostnadspris. Försäsong under fyra veckor erbjöds i Landskrona till 100 kr/vecka.

Majorietet av våra åkare deltog i försäsongen.

● GFIK har anordnat ett B-sammandrag. Det gick mycket bra och alla deltagare och tränare var

nöjda.



● Föreningen anordnat ett testtillfälle under verksamhetsåret.

● I C-klassen (stjärntävlingar) har ca 25  åkare representerat GFIK.

I B-klassen (klubbtävlingar) har ca 17 åkare representerat GFIK.

I A-klassen har 6 åkare representerat GFIK.

● Under 2022 har vi  haft två försäljningar, vilket resulterade i mycket bra försäljning. Det såldes

från New Body och Kakservice.se.

● GFIK har under hela verksamhetsåret erbjudit alla åkare dans

● Trivselgruppen har arrangerat ett isdisco. Det bjöds på tilltugg. Både våra åkare och föräldrar

var inbjudna.

● Trivselgruppen har arrangerat ett övernattningsläger i Höör. Detta för att skapa en bra

gemenskap mellan våra åkare. Detta var mycket uppskattat.

● Trivselgruppen har arrangerat en kväll på badhuset. Även detta för att skapa en bra

gemenskap mellan våra åkare.

● Trivselgruppen har arrangerat två loppisar för föreningens medlemmar.

● GFIK har anordnat lovaktiviteter vid ett tillfälle för kommunens barn och ungdomar. Våra

ungdomstränare har lett aktiviteterna.

● Vi har arrangerat ett föräldramöte under verksamhetsåret.

● Under verksamhetsåret har vi haft ett välmåendeprojket för våra åkare. Vi har haft

föreläsningar om kost, tränat yoga och haft samtalsgrupper för att stärka självförtroendet

och välmåendet.

● Delar av styrelsen har varit på styrelseläger.

● Vi har arrangerat en workshop för våra åkare som tävlar där Ella Falk och Annika Rubinska

har pratat om hur tävlingar fungerar.

● Föreningen har haft en uppskattad juluppvisning.

Styrelsens berättelse
Under 2022 har föreningen satsat på att utöka antalet tränare på alla våra pass. Detta för att vi har
ett ökat intresse för sporten som resulterar att det är många åkare på isen. då det behövs fler
tränare. Även att många tränare vill vara deltaktiga i klubben och träna våra åkare. Det ger klubben
en möjlighet att bygga upp en bra och stabil tränarstab.
Men det har även varit ett år där styrelsen och tränarna har fortsatt satsa på att utveckla
grundverksamheten.

Styrelsen har under året jobbat mycket för att behålla klubbens istider. Styrelsen har haft
kontinuerliga möten med kommunen, Fritidsnämnden och de övriga isföreningarna med anledning
av brist på istider i ishallen. Vi har även haft många möten gällande bygget av den nya ishallen.



Vi anser att vi idag är en stabil förening med god tillväxt av yngre åkare och nya medlemmar vilket är
en förutsättning för en välmående förening. Vi är stolta över det engagemang som tränare, åkare och
idrottsföräldrar visar upp.

Vår målsättning i styrelsen är att arbeta vidare med kompetensutveckling och ännu bättre
kommunikation under 2023, men även genomlysa våra arbetsprocesser då vi nu har många
medlemmar.

Slutligen vill vi nämna att styrelsen har ett bra samarbete och många olika kompetenser för att driva
föreningen framåt. Styrelsen har också ett bra samarbete med vår huvudtränare Alisa.

Slutord
Vi skulle vilja tacka våra sponsorer.

Vi vill även tacka kommunen för ett gott samarbete. Ett stort tack till personalen i ishallen och

Lejonet IF som underlättat vårt arbete och åkarnas träning.

Sist men inte minst tackar vi alla våra tränare, åkare och idrottsföräldrar för ett härligt 2022. Utan ert

deltagande och engagemang hade vi inte kunnat driva och utveckla GFIK i sådan positiv riktning som

vi har. Vi har aldrig varit så stora både när det gäller antalet medlemmar och antalet deltagare i de

olika tävlingsklasserna inom konståkningen. Vi har tillsammans satt GFIK på konståkningskartan.

Med förhoppning om att år 2023  blir ett lika aktivit och härligt år för klubbens åkare.

Styrelsen

Jessica Andersson Bergqvist Helena Backgärde

Ordförande Vice ordförande

Camilla Larsson Björn Andersson

Kassör Sekreterare/Suppleant

Peter Bengtsson Jenny Lundh

Ledamot Ledamot



Zoran Jevdjenic Venia Sörensen

Ledamot Ledamot

Åsa Tapani

Suppleant



Revisionsberättelse 2022 – GFI’s Konståkningssektion, Org.nr 844000-4300

Undertecknad har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i GFI’s
Konståkningssektion för räkenskapsåret 2022. Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingar
och förvaltning och för att rätt redovisning tillämpas. Jag har funnit dessa i god ordning, intäkter och
kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och
postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkrat mig om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut och åtgärder i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig gentemot
föreningen.

Jag finner att kontering av löner är korekta och att alla verifikationer har riktiga underlag. Jag kan
också konstaterar att kontantkassa löpande sätts in på bankkontot och att mycket försäljning i kiosk &
uthyrning sker via swish direkt på konto och att balans- & resultat är riktiga.
Detta år har intäkterna ökat en del men det har också sattsats lite mer på anställda hjälptränare
med resultatet att föreningen gör en smärre förlust men detta tecks av föregående års vinster. Kassa,
bank- & skattekonto är avstämnda per 2022-12-31.
Kundfordringar & Leverantörskulder är avstämnda per 2022-12-31.

Vi kan härmed tillstyrka

- att balans- & resultat fastställs
- att styrelsens beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Landskrona 2023-03-16

Tommy Sörensen



Redovisningskonsult/ Förtroendevald revisor



BOKSLUT 2021

GF Idrott Konståkning
844000-4300

Not 2022-12-31 2021-12-31

Rörelsens intäkter:

Nettoomsättning 821 199 kr                 597 746 kr                 

Övriga rörelseintäkter 217 467 kr 235 412 kr

Summa rörelsens intäkter 1 038 666 kr              833 158 kr                 

Rörelsens kostnader:

Handelsvaror 207 351 kr-                 106 403 kr-                 

Övriga externa kostnader 1. 2 135 729 kr-                 98 561 kr-                   

Personalkostnader 3 790 497 kr-                 636 109 kr-                 

Avskrivning av materiella anl. tillgångar 3. - kr                              - kr                              

Övriga rörelsekostnader 4. - kr                              - kr                              

Summa rörelsens kostnader 1 133 577 kr-              841 073 kr-                 

RÖRELSERESULTAT 94 911 kr-                   7 915 kr-                      

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande - kr                              - kr                              

Räntekostnader och liknande 1 026 kr-                      - kr                              

resultatposter 1 026 kr-                      - kr                              

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 95 937 kr-                   7 915 kr-                      

Bokslutsdispositioner 5.

Användning av periodiseringsfonder -  kr                          -  kr                          

Skatt på årets resultat -  kr                          -  kr                          

ÅRETS RESULTAT 95 937 kr-                   7 915 kr-                      

RESULTATRÄKNING



BOKSLUT 2021

GF Idrott Konståkning
844000-4300

2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar: Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningtillgångar:

Inventarier, verktyg & Inst. 6. - kr                              - kr                              

Konst, anskaffningsvärde

Summa anläggningstillgångar - kr                              - kr                              

Omsättningstillgångar:

Varulager:

Handelsvaror 18 000 kr                   18 000 kr                   

Kortfristiga fordringar:

Kundfordringar - kr                              - kr                              

Övriga fordringar: - kr                              - kr                              

Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter extra bank 200 000 kr                 200 000 kr                 
218 000 kr                 218 000 kr                 

Kassa och bank 319 722 kr                 412 972 kr                 

Summa omsättningstillgångar 537 722 kr                 630 972 kr                 

SUMMA TILLGÅNGAR 537 722 kr                 630 972 kr                 

BALANSRÄKNING



BOKSLUT 2021

GF Idrott Konståkning
844000-4300

2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7.

Bundet eget kapital

Aktiekapital - kr                              - kr                              

Ansamlad förlust:

Balanserat resultat 612 626 kr                 620 541 kr                 
Årets resultat 95 937 kr-                   7 915 kr-                      

516 689 kr              612 626 kr              

Summa eget kapital 516 689 kr                 612 626 kr                 

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 8. - kr                              - kr                              

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder - kr                              - kr                              
Övriga skulder 21 033 kr                   18 346 kr                   
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter - kr                              - kr                              

Summa kortfristiga skulder 21 033 kr                   18 346 kr                   

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 537 722 kr                 630 972 kr                 

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING



Verksamhetsplan för GFIK 2023

Träning
● Vi kommer behålla två träningstillfällen för skridskoskolan
● Vi vill arbeta för fler konståkningsgrupper men behålla

minst 3 grupper
● Vår ambition är att erbjuda våra åkare dans utöver ordinarie träning.
● Vi vill arbeta för att behålla de äldre åkarna
● Vi kommer att arbeta med förlänga för- och eftersäsongen i Landskrona, samt i andra

kommuner.

Arrangemang

● Vi kommer att arrangera minst ett test per säsong
● Vi vill arrangera trivselaktiviteter för våra medlemmar
● Vi vill starta upp fler arbetsgrupper med olika ansvarsområden till förmån för våra

medlemmar (Till exempel skridskoskolan, trivselgrupp, sponsorgrupp, ).
● Vi har för avsikt att arrangera en show.
● Vår amibition är att arrangera någon tävling.
● Vi vill arrangera en workshop som handlar om hur tävlingar fungerar för föräldrar.

Ekonomi
● Vi kommer att sälja från minst 2 kataloger av större karaktär och eventuellt någon

kompletterande försäljning
● Vi kommer fortsätta med uthyrning av skridskor till allmänheten
● Vi kommer att fortsätta driva slipverkstaden
● Vi kommer fortsätta att ha kiosken öppen under våra arrangemang, skridskoskola och

i mån av tid under träning
● Vi kommer att arbeta med att behålla våra sponsorer och satsa mer på att rekrytera fler

sponsorer
● Vi kommer arbeta för subventionerad avgift för för-och eftersäsongsträning

Utbildning
● Vi kommer att utbilda fler funktionärer via Svenska konståkningsförbundet
● Vi kommer att hålla oss ajour med RF SISU:s utbud av utbildningar och erbjuda

medlemmar och tränare att gå relevanta utbildningar.
● Vi kommer att erbjuda ungdomar från året de fyller 14 år tränar-och domarutbildning.
● Vi kommer att erbjuda utvecklingssamtal till samtliga konståkare under april/maj



● Vi kommer att hålla föräldramöte minst en gång per säsong

Samarbete
● Vi jobbar för ett gott samarbete med externa samarbetspartner som t.ex. kommunen,

Fritidsbanken och övriga isföreningar.
● Vi kommer att arbeta för en fortsatt god gemenskap i föreningen.
● Vi strävar efter ett bra samarbete med kommunen genom att vara delaktiga i

planeringen av nya ishallen. Framför allt önskar vi vara delaktiga gällande de bitar
som berör klubben. så som omklädningsrum, slipverkstad, kiosk, kontor/tränarrum,
sponsorplats etc.

Ordförande Vice ordförande
Jessica Andersson Bergqvist Helena Backgärde



Ekonomisk plan 2023

Intäkter: Belopp: Kommentar: Utgifter: Belopp: Kommentar:
Medlemsavgifter 15000 Personalkostnader 800000
Träningsavgifter 485000 Revision 12000
LOK 90000 Kiosk 18000
Kommunalt stöd 25000 Uthyrning 4000
Försäljning 55000 Slip 3000
Kiosk 30000 Ishyra 75000 För- och eftersäsong
Uthyrning 95000 Show 25000
Slip 12000 Trivselgrupp 20000
Tävling 30000 Alisas budget 5000
Show 40000 Tävlingskostnader 10000
Sponsorer 100000

Beräknade intäkter: 977000 Beräknade kostnader: 972000


