
Storviks kraftklubb 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

Allmänt 

2020 var ett omvälvande år för hela världen och så även för Storviks Kraftklubb. Virusspridningen och 

den nya pandemilagen ledde till en kortare period av nedstängning, följt av öppning igen med 

restriktioner. 

En gymvärd anlitades under sommaren 2020 och ett stort arbete med genomgång och upprensning i 

medlemsregister påbörjades. Till följd av detta framgick att Storviks Kraftklubb i nuläget har ca 420 

medlemmar. 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet för föregående verksamhetsår amt budget för 

kommande finns som bilagor till årsmötesprotokollet. För 2021 presenteras en budget utan 

planerade större inköp.  

 

Styrelsens förtroendevalda 

 

Ordförande  Terese Lindén 

Kassör  David Lindén 

Sekreterare  Emina Öberg 

Ledamöter  Per Moberg, Jesper Åkerlund, Sandra Sjöholm, Tommy Mortimer 

Suppleanter  Juha Räihä, Lillemor Nordbäck 

 

Revisorer  Ulf Borbos, Leif Johansson 

 

Styrelsen 

Styrelsen har varit intakt under hela verksamhetsåret 2020. Tolv styrelsemöten har hållits under 

perioden mars 2020 till maj 2021. Gymvärden har deltagit, delvis, vid övervägande delen av dessa 

möten. 

Under våren 2020 inleddes en rekrytering av en gymvärd. Intervjuer genomfördes och Camilla Knief 

anlitades under sommaren 2020. Tanken med en gymvärd var, och är, att ha en resurs på plats för 

medlemsservice samt städning. Även den löpande administrationen skulle skötas av gymvärden. I 

samband med att gymvärden började avvecklades samarbetet med AtData AB. 



I februari 2021 meddelade Camilla Knief att hon ville avsluta uppdraget som gymvärd. En av de andra 

kandidaterna som intervjuades för tjänsten kontaktades då och erbjöds uppdraget. Lina Storm 

tillträdde i början på april 2021 som gym-värd och innehar uppdraget tills vidare. Avtalet är skrivet 

med en månads uppsägningstid för båda parter. 

 

Styrelsens arbete under verksamhetsår 2020 

Nedanstående punkter har utförts av styrelsen, eller av gymvärden på uppdrag av styrelsen. 

- Anpassningar till de för pandemin rådande restriktioner, såsom bland annat utökad tillgång 

till rengöringsmedel och handdesinfektion i lokalerna. 

 

- Rekrytering av gym-värd. 

 

- Reparation, och uppdatering av, inpasseringssystemet Caverion. Systemet slutade fungera till 

följd av gammal, uttjänt elektronik. 

 

- Inventering av samtliga tillgångar i gymmet lokaler. Syftet var att säkerställa rätt 

försäkringsnivå. Inventeringen visar att värdet av de fasta tillgångarna uppgår till ca 

1 103 000 kronor.  

 

- Medlemsinventering. Icke-betalande medlemmar har kontaktats. Uppdatering av alla 

uppgifter. 

 

- Höjning av medlemsavgift från 150 till 200 kronor per månad. 

 

- Förutom uppdateringen av passersystemet Caverion har ett nytt solarium köpts in samt en 

Hammer Strength ryggmaskin. 

 

- Under 2021 har medlemskontroller initierats, där tränande uppmanas bekräfta medlemskap. 

Ett par varningar har utgått till medlemmar brutit mot föreningens ordningsregler.  

 

 

Styrelsen Storviks Kraftklubb maj 2021 
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Sandra Sjöholm 


