
Verksamhetsberättelse för Tiveds IF, år 2020


Styrelsens sammansättning:


Ordförande: Susanne Urberg

Vice ordförande: Ylva Johansson

Kassör: Rolf Adamsson

Sekreterare: Eva Olofsson

Ledarmöter: Tommy Gustavsson, Runar Adamsson, Björn Palmqvist

Suppleanter: Tomas Andersson, Tomas Hellström.


Möten:

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året, inklusive det konstituerande 
sammanträdet. De senaste två styrelsemötena har vi haft digitalt via Teams. Det har fun-
gerat väl.


Anläggningen:

Det har bildats en fastighetsgrupp med Rolf Adamsson som sammankallande. De som 
ingår i gruppen är förutom Rolf, Mona Andersson som även sköter städningen i Åboholm 
samt Runar Adamsson, Tommy Gustavsson och Niklas Rosengren. 
Föreningen försöker hålla Åboholm i gott skick för allas trevnad och för att kunna bedriva 
verksamhet samt för att kunna hyra ut. Under detta år har vi fått ekonomiskt stöd av Laxå 
kommuns ”ortspeng”. Sammanlagt har vi fått 297 000 kronor som bland annat har an-
vänds till iordningsställande av fotbollsplanen, vildsvinsstängsel, två robotgräsklippare, ny 
ytterbelysning, ledbelysning inomhus, ridå, gardiner, filmduk, projektor, kaffebryggare 
samt musikanläggning. Vi har även köpt in ny sportutrustning, några nya stolar samt en 
soffa.


Medlemmar:

Antal betalande medlemmar i föreningen är för tillfället 140 stycken. 


Sektionernas verksamhet:


Cykelsektionens årsrapport från Ulla Carlsson: 

Sektionen har haft dragning på sin vintermotion. 673 startkort var inlämnade. Vinnare blev 
Kertin Jacobsson 500 kronor, tröstpris Mona Andersson 150 kronor. 

På sommarmotionen där det gäller att cykla en mil eller promenera en halvtimme i rask 
takt löstes 826 startkort. Vinnare blev Lars Lejon som fick presentkort på 2500 kronor, 
andra pris gick till Ingela Flytström som fick en kudde och det fanns även ett tredje pris 
som gick till Birgitta Stenström som fick choklad.

Motionen fortsätter som vanligt, men ett större deltagande vore önskvärt, en timmes 
promenad eller cykelåkning då och då gör mycket nytta till konditionen.




Gymverksamhet, Tomas Andersson: Gymet har används mer än vanligt detta år. Det har 
varit en möjlighet för våra medlemmar att träna coronasäkert. 


Järngympa på söndagarna: Ylva hann med att leda några pass innan coronan slog till och 
vi bestämde att all gruppverksamhet skulle upphöra.


Motionsgymnastik på torsdagarna: Marie ledde länge motionsgymnastiken för de perso-
ner som var friska och vågade träffas. Men även här blev pandemin och restriktionerna 
sådana att verksamheten fick ta en paus. 


Susanne Urberg och Harry Lundin har röjt vår etapp av Bergslagsleden. De har även må-
lat på markeringarna samt städat dass och vindskydd vid Kölnavattnet. Den 13 april och 
den 29 augusti hjälptes flera av våra medlemmar åt att fylla på vedförrådet vid vindskyd-
det. Det ökande vandringstrycket på våra leder detta pandemiår gjorde att vi fick fylla på 
vedförrådet två gånger under verksamhetsåret. Janne Andersson stod för vedleveransen 
vid bägge tillfällena.


En positiv följd av att gruppaktiviteterna legat nere har varit att vi erbjudit familjer och/eller 
enskilda medlemmar att motionera  och basta i våra lokaler. Vi hoppas detta genererar 
nya aktiva medlemmar som kommer på våra arbetsdagar och aktiviteter.


Ekonomi:

Se bilaga. 


Festkommitté:

Det har inte varit mycket till fest under pandemiåret 2020. Vi har liksom de flesta förening-
ar fått ställa in både midsommarfirande och andra festligheter. 


Uthyrning:

Runar Adamsson har haft ansvaret för bokning och uthyrning av Åboholm. Under året har 
det av naturliga skäl knappt varit någon uthyrning. Vi tackar för allt arbete som Runar lagt 
ner på föreningen och uthyrningen av lokalen under de år han varit uthyrningsansvarig.


Sociala medier: Tiveds IF har en Facebooksida som är öppen för alla, där all informa-
tion om föreningen kommer ut. Under året har vi lagt ut en mängd tidningsartiklar om 
Åboholm genom åren. Denna artikelsamling har skänkts av Birgitta Stenström. Originalen 
finns i plåtskåpet i Åboholm.

Anita Karlsson har lyft fram Tiveds IF på Tiveden.nu. Här kommer vi som förening att läg-
ga ut information om vår verksamhet.

 




Slutord:

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som under året 2020 hjälpt till i föreningens verk-
samhet och hoppas på fortsatt stöd samt hälsar nya medlemmar och ny arbetskraft väl-
kommen.


Åboholm 2020-03-20


Susanne Urberg 	 ______________________________________________________________


Rolf Adamsson	 ______________________________________________________________


Ylva Johansson	 ______________________________________________________________


Eva Olofsson		 ______________________________________________________________


Tommy Gustavsson	______________________________________________________________


Björn Palmqvist	 ______________________________________________________________


Runar Adamsson	 ______________________________________________________________


Tomas Andrsson	 ______________________________________________________________


Tomas Hellström.    _____________________________________________________________



