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Välkomna! 

/ Styrelsen Eds SK 

 

Kallelse till ÅRSMÖTE 

9 mars 2023 kl. 19:00 
Följande förslag till dagordning kommer att föreläggas årsmötet 



 

 

 

 

  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Eds SK 2022 

 

 

 

 



Under verksamhetsåret 2022 har det varit full fart i Eds SK!  

Förutom den fantastiska verksamhet som våra ledare inom friidrotten och orienteringen 
bedrivit för våra barn och ungdomar har det varit många som på olika sätt bidragit till 
klubbens arbete under året.  

Den 16 maj arrangerade Eds SK Blodomlopp, Blodomloppets syfte är att uppmärksamma och 
manifestera behovet av blodgivning samt att främja en hälsosam livsstil. Drygt 380 
promenerade och sprang banorna runt Lilla Le i strålande sol & vi fick mycket positiv 
återkoppling från deltagarna.  

 

 

 

 

Mycket glädjande var också att Eds vår- & höstmarknad var tillbaka efter pandemin och det 
parkerades ett stort antal bilar. Eds SK blev därtill tillfrågade om att hjälpa Grand Labels 
under Conuntryfesten, ett roligt uppdrag som även det gett oss ett bidrag till verksamheten.  

Vi firade i september Eds SK:s 90-årsjubilem genom en aktivitetsdag på Tavlan med 5-kamp 
och buffé. 

 

 

 

 

Vi har också haft pannlampelöpning, rullskidträning, aktivitetsjulkalender och inte minst 
skapade skidgänget med ekonomiskt stöd från Dalslands Sparbank en fin, fin konstsnöslinga 
vid småbåtshamnen. Det ska bli jätteroligt att följa utvecklingen av konstsnöprojektet och 
styrelsen hoppas att Eds SK nu framåt ska kunna bedriva barn-och ungdomsträning inom 
längdskidor med kontinuitet.  

Projektet ”Nya Tavlan” arbetar vi vidare med och inväntar nu slutligen köpekontrakt för 
marken från Göteborgs Stift för att kunna skicka in ansökan till Allmänna Arvsfonden. Vi 
håller tummarna för att vi ska kunna förverkliga projektet! 

Ett stort tack till er alla som bidragit till Eds SK:s verksamhet, ni är guld värda! Nu ser vi fram 
emot ett nytt aktivt verksamhetsår med gemenskap, rörelse och glädje! 

 

 

  

Annika Lännhult, 

Ordförande  

 



Årsberättelse orientering 2022 

Orienteringssektionen i Eds SK vill lämna följande årsberättelse för 2022 som varit ett aktivt år i sektionen. Det 
har tävlats mycket och träningsverksamheten rullar på. Samtidigt har vi sökt och fått Götalandsmästerskapen 
2023 som kommer bli den stora aktiviteten nästa år.  
 
Sektionen har under året bestått av Linus Lännhult (sammankallande), Lasse Johansson, Carl-Göran Struts, 
Gunilla Ottersten, Märit Gustafsson, Yvonne Galborgen och Sten Gustafsson. 
 

Barn- och ungdomsverksamhet 
 

Vår barn- och ungdomsverksamhet har fortsatt rullat på bra under året. Det är ett stabilt antal barn och 
ungdomar som under många år tränat och tävlat för klubben. Vi har många yngre barn som vi hoppas kommer 
följa med upp i ungdomsverksamheten längre fram. Vi har träningar under hela året för våra ungdomar. Från 
oktober till början av mars kör vi vinterträning där vi fokuserar mer på löpträning och kondition än rena 
orienteringsövningar.  
 

Klubbträning 
 

Vi har under året haft klubbträningar på tisdagar med olika tekniska träningsmoment. Klubbträningarna riktar 
sig till alla, från barn till vuxna som vill träna orientering. För våra barn och ungdomar är det en möjlighet att få 
till ett extra pass med orienteringsträning i veckan.  
 

O-ligan 
 

Eds SK höll även i år den första 
deltävlingen i O-ligan den 5 maj 
med tävlingar runt Tavlan. Övriga 
tävlingar hölls 18 maj OK Skärmen, 
1 juni Stigsökarna, 24 augusti Åmåls 
OK och 7 september OK Kroppefjäll. 
Det har varit mellan 30-40 barn som 
har deltagit under året från Eds SK.  
 
 
Avslutningen på O-ligan 
ansvarade Åmåls OK för och  
hölls i samband med Dalslandslägret. Åmåls OK hade ordnat en brännbollstävling som avslutning av O-ligan. 
Efteråt grillades det korv och det var sedvanlig utdelning av pokaler, medaljer och t-shirts.  
 

Dalslandslägret 
 

Dalslandslägret anordnades av Åmåls OK helgen den 1-2 oktober. Lägret sponsras av Dalslands Skogskarlar som 
vill ge ungdomarna i Dalsland möjligheten att lära känna varandra och träna orientering på ett kul sätt under en 
helg. 
 
 

  

Starten på O-ligan i Ed. 



Distriktet Bohuslän-Dal 
 

Eds SK har under året deltagit i de aktiviteter som 
vårt distrikt Bohuslän-Dal har anordnat. Den 
största delen av distriktets verksamhet är inriktad 
mot distriktets ungdomar mellan 13-16 år. I 
distriktets styrelse sitter Annika Lännhult som 
ledamot. Linus Lännhult har varit med i 
Ungdomskommittén.  
 
Året för ungdomarna började med en samling den 
25-27 mars i Lysekil med träningar och umgänge. 
På söndagen deltog ungdomarna i SAIS-trampen. 
Första tävling var Unionsmatchen i Borås och 

Göteborg den 27-29 maj. 

 
Götalandsmästerskapen hölls i Norrköping 
och Söderköping den 20-22 augusti. Det 
anordnades läger för alla ungdomar under 
DM helgen i Stigen.  
 
 

  

Vårlägret i Lysekil för BDOF ungdom. 

Unionsmatchen i Borås. 

Starten på sprinten vid Götalandsmästerskapen i Norrköping. På bilden 
syns bl.a. Alexander, William och Hampus från Eds SK. 



Distriktsmästerskap 
 

 
Eds SK har under året haft deltagare i alla sex distriktsmästerskapen och tagit inte mindre än 48 medaljer. 
 
Under året har våra orienterare tagit följande medaljer i distriktsmästerskapen: 
 
Medeldistans   Sprint   
Jack Mattsson H10 Guld Joel Gustafsson H12 Guld 
Annika Lännhult D35 Guld Maria Eriksson D21 Guld 
Joakim Gustafsson H40 Guld Annika Lännhult D40 Guld 
Sten Gustafsson H65 Guld Jim Mattsson H45 Guld 
Amanda Johansson D10 Silver Sten Gustafsson H65 Guld 
Albert Mattsson H10 Silver Lizbet Galle D35 Silver 
Valfrid Mattsson H12 Silver Joakim Gustafsson H40 Silver 
Marie Karlsson D35 Silver Gert Andersson H55 Silver 
Linus Lännhult H40 Silver Klara Galle D10 Brons 
Gunilla Ottersten D45 Silver William Lännhult H14 Brons 
Carl Johansson Purontaka H10 Brons Sofia Mattsson D35 Brons 
Maria Eriksson D21 Brons Märit Gustafsson D60 Brons 
Lars-Henrik Galborgen H40 Brons Carl-Göran Struts H65 Brons 
Carl-Göran Struts H65 Brons    
   Sprintstafett   
Långdistans   Hampus Gustafsson, William Lännhult  DH14 Brons 
Joel Gustafsson H12 Guld & Inez Ljungqvist   
Gunilla Ottersten D40 Guld    
Joakim Gustafsson H40 Guld Stafett   
Carl-Göran Struts H65 Guld Klara Galle & Amanda Johansson D12 Guld 
Albert Mattsson H10 Silver Valfrid Matsson & Joel Gustafsson H12 Guld 
Hampus Gustafsson H14 Silver Hampus Gustafsson & William Lännhult H14 Guld 
Valfrid Mattsson H12 Brons Linus Lännhult & Joakim Gustafsson H80 Guld 
Annika Lännhult D40 Brons Carl-Göran Struts & Sten Gustafsson H120 Silver 
Linus Lännhult H40 Brons Jim Mattsson & Lars-Henrik Galborgen H80 Brons 
      
Natt      
William Lännhult H14 Guld    
Carl-Göran Struts H60 Guld    
Hampus Gustafsson H14 Silver    
Joakim Gustafsson H40 Silver    
Linus Lännhult H40 Brons    
      
      
      
 

Tävlingsverksamhet 

Det har varit bra fart på tävlingsverksamheten under året. Inom BDOF är vi med 390 tävlingsstarter under 2022 
näst största klubb i distriktet. På O-Eventet i Borås den 11-13 november deltog hela 21 st från Eds SK. 
 

Kartritning 

Orienteringen har fortsatt stort behov av att ta fram mer kartmaterial. Vi ser positivt fram emot att det 
kommer ritas mer på både skogskartan runt Tavlan och sprintkartan till Götalandsmästerskapen under 2023. 
 

Vi ses i skogen 2023! 
Orienteringssektion Eds SK  



Friidrotten 2022 

Från februari kunde vi äntligen återuppta vår träning på mer 
normal basis igen och trots att vi till en början märkte en något 
lägre deltagarnivå har den sakta men säkert återgått till det 
normala.  

Under slutet av april startade vi igång vår utomhusträning på 
Bergslätt och vi hade i år en ganska stor grupp som tränade 

tillsammans fram till vårt sommaruppehåll.  

Under september månad gjorde flera av 
våra aktiva sin tävlingspremiär då de deltog 
på Lilla McDonaldsspelen i Trollhättan. En 
lyckad dag där alla kämpade på bra och gjorde fina insatser.  

I september deltog vi även på PEP dagen som anordnades av Fritidsbanken 
tillsammans med Generation PEP. Flera av kommunens föreningar deltog för 
att inspirera till olika roliga sätt att röra sig och må bra. Den som var 
uppmärksam efteråt kunde även se att Eds SK:s klubbtröja skymtade förbi på 
det nationella filmklippet som sattes ihop med bidrag från hela Sverige -kul 
reklam för vår förening! 

Under hösten har vi sedan fortsatt som vanligt. Nu är vår grupp stadig kring 10–15 aktiva på varje 
träning och det tycker vi är jättekul. Vårt långsiktiga mål är fortsatt att rekrytera både fler aktiva och 
tränare för att på sikt kunna ha fler grupper och pass än de vi har idag. 

Värt att nämna är att kommunen i somras gjorde inköp av ny utrustning till friidrottsdelen på 
Bergslätt. Detta för att fräscha upp vår längdansats och till sommaren kommer den äntligen att stå 
klar. Nu blir det både nya mattor till ansatsbanan och en riktigt fin ansatsplanka. Det kommer att bli 
långa hopp framöver! 

 



Vi har även arrangerat en gemensam träningskväll för föreningen med fokus på löpteknik under året. 
Favorit i repris utlovas inför kommande sommar. 

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka tränare, aktiva och föräldrar för året som gått. Nu hoppas vi 
på en härlig friidrottssäsong under det kommande året! 

//Josefin Augustsson 

 

 

  



 

MEDLEMSSTATISTIK 2023-03-01 
 

 

  



RESULTATRÄKNING 
 EDS SKIDKLUBB 
 862000-3163 
 

  Avser perioden 2021-11-01 - 2022-12-31 
 

  Rörelsens intäkter 
 

  3010 Tävling/träning (individuella idrotter) ej egen regi 150 158,00 
3018 Avg Vasaloppet, ej återbetalning 5 000,00 
3054 Försäljn varor sv momsfri 177 767,00 
3320 Bingolotto 8 534,00 
3410 Marknadsparkering 59 598,00 
3810 Kommunala bidrag övriga 28 182,00 
3811 Skötselbidrag 20 000,00 
3812 Kartbidrag 18 000,00 
3813 Aktivitetsstöd kommunalt 1 450,00 
3814 Sport-/höstlovsaktiviteter bidrag 5 000,00 
3822 LOK-stöd 17 305,17 
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) 150 638,00 
3890 Medlemsavgifter 59 550,00 
3910 Hyres- och arrendeintäkter 4 800,00 

  Summa rörelsens intäkter 705 982,17 

  Rörelsens kostnader 
 

  4017 Boende Vasaloppet -57 000,00 
4022 Priser, medaljer -4 100,00 
4023 Licensavgifter -5 905,42 
4024 Lägerkostnader -4 000,00 
4025 Träningsmaterial, -4 665,00 
4027 Startavgifter -94 708,24 
4099 Övriga kostnader -7 000,00 
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror -6 944,60 
4512 Inköp mat -16 875,20 
4540 Inköp av idrottskläder/material -110 272,05 
4898 Avgifter (SF) -13 200,00 
5010 Lokalhyra -1 800,00 
5160 Städning och renhållning -44,00 
5170 Reparation och underhåll av fastighet -375,00 
5190 Övriga fastighetskostnader -7 677,00 
5410 Förbrukningsinventarier -129 422,00 
5420 Programvaror -297,00 
5460 Förbrukningsmaterial -129,00 
5612 Försäkring och skatt för personbilar -163,00 



5640 Kostnader för arbetsmaskiner -2 704,00 
5690 Övriga kostnader för transportmedel -12 000,00 
5910 Annonsering -1 798,00 
6070 Representation -500,00 
6120 Kopiering -4 497,00 
6230 Datakommunikation -4 733,00 
6240 Hemsida -384,00 
6310 Företagsförsäkringar -1 647,00 
6370 Kostnader för bevakning och larm -895,00 
6570 Bankkostnader -3 032,25 
6590 Övriga externa tjänster -27 367,00 
6980 Föreningsavgifter -1 520,00 
7611 Kurser/konferenser -100,00 

  Summa rörelsens kostnader -525 754,76 

  Rörelseresultat 180 227,41 

  Finansiella poster 
 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 1 019,83 

8314 Skattefria ränteintäkter 400,48 
8320 Värdering till verkligt värde, omsättningstillgångar -68,43 

 
1 351,88 

  Resultat efter finansiella poster 181 579,29 

  BERÄKNAT RESULTAT 181 579,29 
 

  



Förslag till: Organisationsplan 2023 

Styrelsen 

 Har övergripande ansvar för klubbens ekonomi 

 Svarar för klubbens kontakter och samverkan med kommun, idrottsförbund och andra 
samarbetspartners 

 Driver på, stimulerar, samordnar och följer upp klubbens verksamhet inom 
specialidrotterna och övriga aktiviteter 

 Genomför protokollförda möten, ca 10 per år 

 

Specialidrotternas sektioner 

 Organiserar och administrerar verksamheten inom respektive idrottsgren 

 Organisationsplan och ansvariga presenteras årligen för styrelsen  

 Redovisar aktivitetsstöd för alla bidragsberättigade sammankomster 

 Kontrollerar att de aktiva är medlemmar i klubben 

 Rekryterar nya medlemmar till klubben 

 Rekryterar och utbildar ledare 

 

Arbetsgrupper 

 Kan utses av styrelsen vid behov, t ex i samband med större arrangemang 

 Rapporterar till styrelsen 

 

Valberedningen 

 svarar för att det inför årsmötet finns förslag till de befattningar som ska väljas 

 samråder med styrelse om hur klubben drivs och sköts 

  



Förslag till: MÅLBESKRIVNINGAR FÖR EDS SKIDKLUBB 
2023 

 
KLUBBENS TOTALA MÅLSÄTTNING 

 
Att successivt öka medlemstalet, förbättra medlemsvården, skapa motionsaktiviteter 

för alla och att vinna fler ESK:are till de aktiva leden i våra specialgrenar. 
Behålla och kontinuerligt förbättra standarden på Motionsgården Tavlan. 

Vi vill också, i våra specialgrenar, vinna framgångar. Detta för att underlätta 
ovan givna målsättningars genomförande, dessutom för att ge vår klubb, vår kommun 

och vår bygd god PR. 

   
 
Skidor 
 Starta barn-/ungdomsverksamhet. 
 Rekrytera och utbilda fler ledare. 
     
              
Orientering      
 Fortsätta rekrytera och utveckla nya orienterare. 
 Ha hög kvalité på våra arrangemang under året. 
 Rekrytera och utbilda fler ledare. 
 Påbörja arbetet för att delta i Hittaut 2024. 
 
   
Friidrott 
 Att driva och utveckla befintlig verksamhet.  
 Utbilda fler ledare under året. 
 Att anordna klubbmästerskap.  
 
 
Styrelsen 
 Planera för renovering och tillbyggnad av Tavlan. 
 Översyn av arbetsgrupper. 
Samordna och utveckla gemensamma arrangemang så som Blodomloppet och ESK-dagen. 

  



Förslag till: Ekonomiska regler för Eds Skidklubb 2023 
 

1 Medlemsavgifter 2024 

 Familj  500 kr/år  

 Enskild  150 kr/år  

 Enskild över 18 år 250 kr/år  

2 Anmälningsavgifter 

För barn och ungdomar upp till och med det år de fyller 25 år står klubben för 
anmälningsavgiften, dock ej O-ringen. Alla tävlande från och med 26 års ålder 
betalar sina anmälningsavgifter, oavsett klass. I samband med anmälan swishas 
avgiften in till klubben, ange tävlingens namn och datum. I annat fall faktureras 
avgiften i efterhand. Undantaget är deltagande i tävlingsklass vid DM-, 
Götalands- och SM-tävlingar som betalas av klubben.  Medlemmar i Eds SK 
tävlar gratis i klubbens egna arrangemang. Anmäld deltagare (äldre än 25 år) 
som ej startar betalar sin anmälningsavgift i efterskott.  

3 Reseersättningar 

 Utbetalas normalt inte, styrelsen kan ta annat beslut i särskilda fall. 

4 Kostnader för logi, mat och lägeravgifter  

 Ersätts efter beslut i styrelsen. 

5 Medlemskap  

Alla som regelbundet deltar i klubbens aktiviteter ska vara medlem. Respektive 
specialidrott  ansvarar för att detta följs. 

6 Ledarutbildning 

 För godkänd ledarutbildning ersätts hela kursavgiften, samt reseersättning. 

7 Licensavgifter 

Ersätts för tävlande. Dit räknas den som representerar klubben vid 
mästerskapstävlingar. Som licensavgift räknas också orienterarnas rankingavgift 
(Sverigelistan). 

8 Sponsorintäkter 

 Styrelsen beslutar om fördelningen. 

9 Lotterier 

 Organiseras genom styrelsens försorg och överskottet tillfaller huvudkassan. 

10 Inköp 

 Inköp över 3 000 kronor ska beslutas av styrelsen. 

11 Likviditet 

 Bör ej understiga 100 000 kr. 

 


