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Sam m ansättning styre lse roch kom m ittée r2015 - 2016

Styrelsens sammansättning Revisorer

Ordförande Birgitta Wikström Barbro Dahlbeck
Vice ordförande Anders Olofsson Mats Forsman
Sekreterare Karin Stolt Halvarsson
Kassör Martina Fortkord Rev.Suppleant
Övriga Thomas Christiansson Karin Gunneriusson

Jenny Edsås
Mats Lennartsson Valberedning

Suppleanter Adam Ermeskog Håkan Johansson (sammankallande)
Anna-Karin Edholm Åse Angland Lindvall

Karin Sundberg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antal medlemmar: 1041 medlemmar 2016-06-30

Utövad idrott: Skidor, fotboll och segling

Antal styrelsesammanträden: 9 st

Representanter: FIS Alpina världscupkommitté: Niklas Carlsson
FIS Alpina Europacupkommitté: Karin Sundberg
FIS Alpina Klassificeringskommitté: Åke Moänge
FIS Alpina bankommitté: Nalle Hansson
FIS Alpin baninspektör: Roine Lang
FIS Freestylekommitté: Anders Olofsson
JHSF Alpina kommitté: Karin Gunneriusson

Arrangerade tävlingar: 2015-12-19-20 FIS Midvintercupen, 2 x GS
2016-01-07-08 FIS Åresvängen, 2 x GS
2016-01-09 FIS Sverigecupen, SG
2016-01-09-10 FIS Ski Cross, 2 SX
2016-01-16-17 Nordiska Cupen, 2 x PU
2016-01-17 Hamresvängen U 10, GS
2016-03-12-13 FIS Europa Cup, PU, PP
2016-03-19-20 Regionsfinal Lilla Världscupen, GS, SL
2016-04-04-07 FIS Fart-SM/ÄJSM, DH, SG, AC
2016-04-09 Åre Cupen Final, 2 x SG
2016-04-09-10 FIS Junior-VM, PU, PP

Alpina sektionen t.o.m. halvårsmötet: Pia Lyrén (sammankallande), Perra Kallström, Pernilla
Lindberg, David Hansson, Fredrik Nyberg och Maths
Gunneriusson.

Alpina sektionen fr.om. halvårsmötet: Pia Lyrén (sammankallande), Perra Kallström, Pernilla
Lindberg, David Hansson, Mårten Pettersson, Kicki Lundström
och Maths Gunneriusson.

Freestylesektionen t.o.m. halvårsmötet: Patrik Pettersson (sammankallande), Lovisa Norén, Annika
Wignäs, Hans Jansson och Erik Alteby.

Freestylesektionen fr.o.m. halvårsmötet: Hans Jansson (sammankallande), Patrik Pettersson, Lovisa
Norén, Mattias Rutgersson och Per Sundbrandt.

Fotbollssektionen: Mikael Skålén, Jonas Fagergren, Anders Björklund, Maria
Samuelsson och Mats Lennartsson (sammankallande utses inom
sektionen).

Seglingssektionen: Pär Lindell (sammankallande), Pål Dufva, Helene Wahlberg,
Jakob Lindvall, Åse Angland Lindvall, Erik Danielsson och
Stina Dahl.

Tävlings- och organisationskommitté: Styrelsen som har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut
ansvaret till sektionerna.



Åre Slalom klub b sVe rksam h e tsb e rätte lse 2015-2016

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.

Birgitta Wikström, ordförande
Anders Olofsson, vice ordförande
Karin Stolt Halvarsson sekreterare
Martina Fortkord, kassör
Jenny Edsås, Thomas Christiansson och Mats Lennartsson, ledamöter
Adam Ermeskog och Anna-Karin Edholm, suppleanter

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under året och vid varje möte har representanter från de olika

sektionerna deltagit.

Sektionsindelningen i klubben är följande alpint, freestyle, fotboll och segling.

Arbetet i styrelsen har präglats av ideella krafter i glädje och entusiasm.

På kansliet har Åke och Bengt arbetat, vissa perioder har varit mycket intensiva.

Klubbnytt har i kommit 4 gånger. Formatet är både i pappersform och som email. Klubbens

administratörer informerar via hemsida, email och grupper på Facebook, även Twitter och

Instagram förekommer.

De sociala medierna har stor betydelse i klubbens kommunikation och information.

Ett mål för klubben har varit att nå 1000 medlemmar, vilket har uppnåtts. I dagsläget har vi

1041 medlemmar. Naturligtvis mycket glädjande för klubben.

Medlemskorten är numera digitala från och med i höst. Vi förmedlar naturligtvis fysiska med-

lemskort till de som så önskar.

På vår hemsida redovisas våra medlemsförmåner.

Genom alla sektioner växer klubben på bredden och det finnas något för alla inom eller utom

tävling, såväl sommar som vinter.

Det gemensamma projektet Årevägen tillsammans med Svenska Skidförbundet har även i år

varit en lyckad satsning. Varje måndag har ca 120 ungdomar träffats i Duved och åkt skidor i

olika former.

Vår satsning på året runt verksamhet har varit mycket lyckosam då klubben erbjuder året runt

aktiviteter i sektionerna.

Avslutar det verksamhetsår med att tacka alla för de ideella arbetsinsatser som gjorts under året.

Insatser som för klubben framåt på ett positivts sätt.

Varma hälsingar

Birgitta Wikström

Ordf



Ekonom i
Klubben redovisar en förlust på 125 tkr och omsättningen har varit 3 504 tkr.
I resultatet finns bokslutsdispositioner på 20 tkr så utan dem hade det varit en förlust på 105 tkr.
Alpint redovisade ett överskott på 46 tkr , freestyle redovisade ett överskott på 30 tkr, fotboll
hade ett överskott på 48 tkr och segling ett underskott på 104 tkr men samtliga sektioner har
balanserat sina resultat mot sitt egna kapital.

Idrottslyfte t
Klubben har under verksamhetsåret genomfört ett stort antal projekt med bidrag från Idrotts-
lyftet. Fotbollen har haft tre projekt, segling ett projekt, alpint 6 projekt och freestyle 5 projekt.
De flesta har med utbildning att göra men klubben har även fått bidrag till säkerhetsbåt, och
fotbollsskola.

Styre lse ve rksam h e t
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 styrelsemöten samt ett halvårsmöte.

Ö vrigt
Styrelsen vill tacka alla våra sponsorer och partners som stött klubben på olika sätt så att
klubben kunnat bedriva en så bra och omfattande verksamhet som skett.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar, ledare, aktiva och supportrar som gjort
en utmärkt insats under året och som gör klubben till det den är.

Som ordförande vill jag tacka alla styrelseledamöter i Åre SLK för det arbete som ni lagt ner
under den gångna säsongen.

Åre de n 15 nove m b e r 2016

Birgitta Wikström Anders Olofsson Martina Fortkord Karin Stolt Halvarsson
Ordförande Vice ordf Kassör Sekreterare

Jenny Edsås Mats Lennartsson Thomas Christiansson

Adam Ermeskog Anna-Karin Edholm

Stip e ndie roch utm ärke lse

Stip e ndium Stipendiat

Magnus Hansson Stipendiefond Zack Monsén

Bibbo Nordenskiölds Stipendiefond Nikoline Laursen

Pokale roch Utm ärke lse r

Årets A-flicka Tova Alenius

Abeli pokalen David Fredriksson

Årets Freestyle ungdom Josefina Wersén



Rap p ort från alp ina se ktione n 2015-2016

Åre SLK:s alpina sektion (AS) har denna säsong bestått av Maths Gunneriusson, Pernilla

Lindberg, Per-Anders Kallström, David Hansson, Fredrik Nyberg samt sammankallande Pia

Lyrén.

Vi har haft ca 230 aktiva under denna säsong, från ett stort gäng 6-7 åringar i ”Årevägen” upp

till junior/senior. Tyvärr fick vi inte igång Kompis med laggen detta år pga ledarbrist.

Sammanställning

 Årevägen – en samträning på måndagkvällar för de yngsta (födda 08-09) där man blandar

alpint, skicross och puckel. Syftet är att skapa glädje och intresse för skidåkning!

 U10 – tränat med Årevägen på måndagar och ren alpin träning på torsdagar. 30 aktiva.

 U12- tränat alpint måndagar och torsdagar. 25 aktiva.

 U14 – tränat måndag, onsdag och torsdag. 18 aktiva.

 U16 - tränat måndag, onsdag och torsdag. 15 aktiva. Av 5 födda -00 går samtliga vidare till

skidgymnasium i någon form!

 Jun/sen klubben har 25 åkare med FIS-licens, och vi ser med stor glädje att flera väljer

att delta i våra klubbträningar.

Skidgymnasier

Fyra ungdomar har kommit in på olika skidgymnasier. På NIU i Gällivare har Nikoline Laursen

börjat, på NIU Fjällgymnasiet i Berg har Tova Alenius och Vera Lindberg börjat och på NIU Ski

Cross i Torsby har Ester Haga kommit in.

Landslag

Klubben har sex åkare uttagna i olika landslag och ytterligare fyra i Team 2019. WC-laget Kajsa

Kling, Juniorlaget Jonna Luthman, EC-laget Mattias Rönngren och Felix Monsén, Juniorlaget

Zack Monsén och Filip Platter. I Team 2019 återfinns Mette Asp, Lin Ivarsson, Erik Edsås och

Malte Lindberg.

Arrangemang

Vi har arrangerat flera tävlingar och läger under säsongen. Framför allt vill jag lyfta fram LVC-

finalen för U12, jättetrevligt ordnat och många nöjda besökare!

Resultat

Vi har sett många fina resultat under året, framför allt bland våra äldre åkare med 30 medaljer i

SM och ÄJSM och hela sammanställningen följer efter rapporten.

FIS Midvintercupen
FIS Åresvängen
FIS Super G
Hamresvängen, U10
LVC final, U12
FIS fart-SM/ÄJSM

Årecupsfinal
Skutskjutet
Distriktsläger barmark, U12
Distriktsläger snö, U14
Fartläger, U16 (samarr ÖFS)
Stendalsläger, U16



Jag låter en dikt av Michel Carlsén sammanfatta säsongen:

Träningen idag var en fröjd

varenda unge var nöjd.

Glada miner och vassa skör

det är nästan så man blir kär<3

Vi tränare bara myser

nästan så vi ryser.

Tänk så bra man kan få må

när man är med i Åre SLKJ

/Vid tangentbordet Pia Lyrén

Alp ina SM-tävlingar2016 –IND 8 guld, 5 silve r, 4 b rons. LAG 8 guld, 4 silve r, 1 b rons

Ä ldre Junior-SM iVe m dale n (GS, SL) och Duve d (DH, SG, AC) IND 3 guld, 2 silve r, 2

b rons. LAG 5 guld

Damer 19-21

Storslalom

Lagguld Mette Asp, Lin Ivarsson, Moa Wärvik

Slalom

Guld Mette Asp

Störtlopp

Silver Lin Ivarsson

Lagguld Lin Ivarsson, Mette Asp, Moa Wärvik

Herrar 19-21

Störtlopp

Guld Zack Monsén

Brons Filip Platter

Lagguld Zack Monsén, Filip Platter, Erik Edsås

Super G

Guld Filip Platter

Brons Zack Monsén

Lagguld Filip Platter, Zack Monsén, Malte Lindberg

Alpin kombination

Silver Zack Monsén

Lagguld Zack Monsén, Filip Platter, Malte Lindberg

Alp ina SM iDuve d (DH, SG, AC) och Funäsdale n (GS, SL, PSL) IND 5 guld, 3 silve r, 2

b rons. LAG 3 guld, 4 silve r, 1 b rons

Damer 17-

Störtlopp

Guld Kajsa Kling

Lagguld Kajsa Kling, Lin Ivarsson, Molly Andersson



Super G

Guld Kajsa Kling

Lagbrons Kajsa Kling, Jonna Luthman, Molly Andersson

Alpin Kombination

Guld Kajsa Kling

Storslalom

Guld Kajsa Kling

Lagsilver Kajsa Kling, Jonna Luthman, Elin Olofsson

Parallellslalom

Silver Kajsa Kling

Herrar 17-

Brons Mattias Rönngren

Lagguld Mattias Rönngren, Zack Monsén, Filip Platter

Super G

Silver Mattias Rönngren

Lagguld Mattias Rönngren, Filip Platter, Zack Monsén

Lagsilver Malte Lindberg, Erik Edsås, Andreas Dirlinger

Alpin Kombination

Lagsilver Zack Monsén, Mattias Rönngren, Filip Platter

Slalom

Lagguld Mattias Rönngren, Zack Monsén, Filip Platter

Storslalom

Silver Mattias Rönngren

Lagsilver Mattias Rönngren, Filip Platter, Malte Lindberg

Parallellslalom

Guld Mattias Rönngren

Inte rnatione lla re sultat (VM, Världscup , Junior-VM, Europ a Cup , Contine ntalCup )

Säsongen innehöll inget VM eller OS så Kajsa Kling kunde koncentrera sig på alpina världscu-

pen där hon hade nio top 10-placeringar med en fjärdeplats både i störtlopp och super G som

bästa enskilda resultat. Hon slutade på 10:e plats i Super G-cupen, 11:e plats i Störtloppscupen

och 17:e plats i totala världscupen vilket innebar att hon var näst bästa svenska i världscupen.

Mattias Rönngren var 7:a i storslalom vid South American Cup i Argentina och vann tre FIS-

tävlingar i storslalom under säsongen. Totalt hade Mattias nio pallplaceringar vid FIS-tävlingar

(6 storslalom, 2 slalom och 1 super G).

Vid Junior-VM i Sochi representerades klubben av Zack Monsén och Filip Platter. Zacks facit

var 26:a SL, 35:a DH, 39:a SG och DNF i GS. För Filip var det 39:a i DH, 41:a i SG, DNF i AC

och GS.

Jonna Luthman fick åka till Ungdoms-OS i Lillehammer men bröt tyvärr i både GS och SL.



Rap p ort från fre e style se ktione n 2015-2016

Barn– och ungdomsverksamheten har fortsatt att växa och ett 70-tal barn och ungdomar från 7-
årsåldern och uppåt har varit med i träningsverksamheten på ett eller annat sätt.

Sektionen har arrangerat tre tävlingar, Nordiska Cupen, Europa Cupen och Junior-VM och
dessutom två Åre Cuptävlingar.

Klubben hade många framlyftande placeringar under 2016 i alla åldersklasser.

Svenska cupen som var 4 tävlingar runt om i landet hade klubben flertalet topplaceringar i flesta
klasser: Herrar 2a Albin Holmgren, 3a ) Olle Söderberg. Damer: 2a Fia Wersen, 3a Thea
Wallberg. Ungdom 1a Emil Holmgren. Kids Damer 1a Tilda Jansson Kids Herrar 1a Knut
Nilsson, 2a Filip Gravenfors , 3a Robin Olgård

Europacupen fick klubben en totalsegrare i form starka Walter Wallberg.
Deltog i enstaka Europa Cup tävlingar gjorde även Fia Wersen, Ludvig Fjällström, Loke
Nilsson, Olle Söderberg, Albin Holmgren , och Filip Olofsson.

Åre SLK stod också som värd för Junior WM där Walter Wallberg kom 2a i Singeltävlingen och
en 6e plats i parallelltävlingen. Andra Åreåkare som representerade Sverige i JVM var Albin
Holmgren , Fia Wersén och Loke Nilsson som gjorde en bra tävling.

Ludwig Fjällström tog en fantastisk pallplats i Dear Valley där han kom på en fin 3e plats och
fick därmed sitt första podium i WC-sammanhang vilket bådar gott för kommande säsong.

SM
Klubben tog hem en hög med medaljer i Funäsdalen :
Damer
2a Fia Wersen 3a i Parra
Herrar
1a Ludvig Fjällström 3a i Parra
Ungdom herr
1a Pontus jansson 1a i Parra
Lukas Andren 2a i Parra och Neo Thulin 3a i Parra
Dam Kids
3a Tilda jansson 1a i Parra
Herr Kids
1a Filip Gravenfors 2a i Parra
2a Felix Lidenmark
3a Marcus Rutgersson 1a i Parra
3a Leo Skålen i Parra

På landslags nivå har vi Walter och Ludvig i A-laget. Loke Nilsson i B-laget och i utmanarlaget
återfinns Albin Holmgren. Thea Wallberg och Fia Wersén.

/Hans Jansson/Patrik Pettersson
Freestylesektionen



Fotb ollsse ktione n 2015-2016

Denna säsong har tio årskurser varit i gång med verksamhet både träning och matchspel i
Ytterserien, Kompisligan och DM. Dessutom har vi varit representerade i ett antal cuper på
olika platser runt om i landet. Trycket på planen i Duved är stort och totalt har ca 280 barn
ingått i någon träningsverksamhet. Glädjande är att antal tjejer ökar i nästan samtliga åldrar.

Sektionen har prioriterat utbildning under det gångna året och samtliga ledare har erbjudits
utbildning C vilket är SvFFs första utbildningssteg som syftar till att bli ungdomstränare upp
till 13år. Totalt har 16 ledare genomgått utbildningen och ambitionen är att samtliga ledare
som inte deltagit ska göra det under kommande säsong. Vidare har sektionen påbörjat ett
arbete med en spelarutvecklingsplan som syftar till att förenkla för tränarna vad som ska
prioriteras i olika åldrar.

Sektionen har också beslutat att samtliga matchställ ska samlas in nu under hösten för att till
våren delas ut till varje lag där någon materialansvarig blir den som sköter lagets utdelning
av tröjor. Dessutom kommer bortaställ köpas in för de äldre åldrarna där detta är ett krav
från förbundet.

Sektionen har också initierat byggandet av en mindre läktare vid Duvedsplanen som varit
mycket uppskattad och om behovet finns så finns material för att utöka antalet sittplatser.

Samarbetet med Järpens IF har under året intensifierats där vi har haft gemensamma
träningar och även haft flera spelare från Järpen som spelat matcher för Åre och även
spelare från Åre som spelat matcher för Järpen. Detta samarbete är mycket värdefullt för
båda föreningarna och kommer utvecklas.

Sektionen har bestått av: Mikael Skålén, Maria Samuelsson, Jonas Fagergren, Mats
Lennartsson, Anders Björklund och Niklas Edbjörk

Jag vill tacka alla ledare och föräldrar som har ställt upp under säsongen. Tack även till Åke
och Bengt på kansliet som hjälpt oss med allt möjligt!

Vi vill också tacka våra sponsorer:
Adidas
Beijer Byggmaterial
Intersport

För Fotbollssektionen

Micke Skålén



Se glingsse ktione n 2015-2016

Inför årets säsong på Åresjön hade Åre SLK Segling stora planer och förhoppningar. Att gå in i vår
andra säsong som, av Svenska Seglarförbundet, certifierad seglarskola bar med sig höga förväntning-
ar på utveckling av både verksamhet och kompetensnivå inom klubben.

Vi tog tidigt beslut om att ytterligare fasa in vår verksamhet till den kurs- och utbildningsplan som
SSF tillhandahåller. Det ställde krav på oss som förening att både strukturera upp våra seglingsgrup-
per samtidigt som vi var tvungna att utbilda fler instruktörer.

Kompetensen inom klubben höll redan innan en riktigt hög nivå, men för att anpassa oss till ovan
nämnda kursplan och upplägg var det viktigt att få kompetensen certifierad. Vi bestämde därför att
satsa på de som redan i dagsläget var djupt engagerade som ledare och instruktörer. Som komple-
ment och investering i framtiden valde vi även att utbilda en handfull unga tjejer som visat framföt-
terna och intresse för att ta steget vidare mot att bli fullfjädrade instruktörer.

Parallellt med detta valde vi att förändra våra seglingsgrupper från grunden. Tidigare har vi använt
oss av en modell som varit snarlik SSF:s tankesätt. Genom omstruktureringen anslöt vi oss helt till
SSF:s utbildningsplan, och den stora skillnaden att vi nu har en genomgående kursplan som succe-
sivt höjer seglarnas kunskap från nybörjare till avancerade kappseglare. Kursplanen möjliggör samti-
digt att de som vill dröja längre på en viss utbildningsnivå är välkomna att göra det.

Med en ny kursplan och nyutbildade instruktörer kunde vårt verksamhetsår 2016 dra igång.
Så fort vi skickade ut inbjudan till vår nybörjargrupp, som i år var koncentrerad till seglarveckor istäl-
let för veckoregelbundna träningar, visade sig intresset vara stort. Vi fick till slut två veckoläger för
nybörjare, och ett veckoläger för våra scoutseglare.

Våra unga instruktörer hade som uppdrag att genomföra veckorna som sitt första instruktörsupp-
drag och konceptet var en succé. Barnen ville segla mer och oftare, och även några barn valde att
direkt ta steget vidare till vår fortsättningsgrupp som började veckorna efter att nybörjarlägren tagit
slut.

Fortsättningsgruppen, som hölls av mer erfarna instruktörer, var även den en viktig del i vår kurs-
plan för seglarskolan. Med veckoregelbundna träningar kompletterat med ett par spontana seglings-
dagar erbjöds strax under tio tillfällen för deltagarna. Utvecklingskurvan visade sig vara väldigt brant
för många. Från att i början av sommaren ha varit nya på sjön, till att i slutet klara av att segla på
egen hand när vinden tillät, visar på en imponerande utveckling.

Som tredje steg i vår seglarskola erbjöds gruppen Kappsegling Grön. Det är vår första grupp där
kappsegling ligger i fokus. Vi lägger stor kraft på att inte implementera tävling i seglingen förrän bar-
nen själva efterfrågar det. Det viktiga är att det ska vara roligt att segla, och då kommer så små-
ningom oftast viljan att tävla helt självmant.

I Kappsegling Grön hade vi några av våra mest erfarna instruktörer som har god erfarenhet av
kappsegling. De som deltog i denna grupp är duktiga seglare. De kunde hantera både sig själva och
en båt så pass bra att de helt och hållet kunde koncentrera sig på kappseglingsmomentet. Det har
visat sig att detta koncept är väldigt lyckat. Vi har i vår utbildning på vägen till kappseglingsgruppen
skapat en sån glädje och mersmak hos seglarna att de själva vill ta steget vidare för att mäta sig mot
andra för att se vem som är snabbast.

För de som ytterligare ville utvecklas erbjöd vi även den så kallade ”Svarta Gruppen”. Ett eget kon-
cept för Åre SLK Segling med en grupp där de som verkligen ville finslipa på sin kappseglingsteknik
kunde vara med och träna. Våra absolut vassaste instruktörer med erfarenhet från elitsegling erbjöd
sin kunskap till de som ville få ut det där lilla extra. Alla som kunde segla utan medseglare var väl-
komna och deltog i samma övningar, men fick individuell coaching utifrån det de ville träna på.

Vi har också fortsatt vårt samarbete med Åre Scoutkår där vi i utbyte mot 2-kronor, under tre års
tid, har lärt scouterna segla. Under säsongens nio tillfällen deltog som mest tolv scouter. Även deras
kunskapsnivå har ökat något enormt. Flera av barnen har seglat både som scouter och som deltagare
i vår seglarskola. Där igenom har de kunnat segla maximalt under tre års tid och är nu några av de
som är på god väg att bli certifierade instruktörer.



Utöver vår seglingsskola har vi även stått som värdar för distriktsmästerskap i lagsegling för 2-
krona. Vi bjöd en helg i september, på internationell nivå (även norska klubbar fick en inbjudan), in
till Åresjön för att se vilken klubb i vårt distrikt som var vassast på lagsegling. Åre SLK Segling stod
som regerande mästare när ett lag från Sundsvall och Njurunda antog utmaningen. Helgen fortskred
med skiftande väder men jämt humör, och tillslut lyckades Åre SLK Segling försvara titeln som
lagseglingsmästare i Mellannorrland.

Men det är inte bara på vår kära sjö som Åre SLK Segling haft representation och framgångar. Sys-
konen Felicia och Linus Berglund har också en härlig, om än något föränderlig, sommar bakom sig.
Båda går på seglingsgymnasiet i Motala, har flera både nationella och internationella framgångar
bakom sig, och valde inför i år segla för Åre SLK Segling.

Felicias sommar blev inte riktigt som planerad då hennes rorsman drabbades av ryggproblem. Där-
för var de tvungna att bryta efter bara två dagar när de var i nederländska Medenblik och seglade
VM i 29er. Med en ny rorsman seglade hon SM och fick med sig goda erfarenheter där ifrån.
Linus inledde sommaren med att segla Laser i både JSM och EM. Under sommaren gick han tillbaka
till att även han segla 29er, och i höst har han ytterligare två stora tävlingar kvar. Han ska segla final i
Europacupen samt Mästarnas Mästare. Mästarnas Mästare är en tävling där alla som under året vun-
nit SM oavsett klass ska mötas och seglar båten J70. Linus vann inte SM i år, men ska segla med han
som vann SM i Laserklassen.

Kort och gott har det varit en strålande seglingssommar som har gett mersmak att ytterligare ut-
veckla vår verksamhet inför 2017.

Jag, och hela styrelsen med mig, önskar er en förträfflig höst och vinter, så hoppas jag att vi ses nere
vid marinan så fort isen släpper.
/Erik Danielsson



Ingående balans 2015 07 01

Tillgångar Skulder

Kassa 2 651.96 kr Övriga skulder 195 957.08 kr

Bank 1 943 905.29 kr Skatt & soc.avgifter 25 719.00 kr

Åre SLK Minneskonto 186 057.00 kr Upplupna kostn. & förutbet. intäkter 13 650.00 kr

Magnus Hanssons fond 203 598.00 kr Förutbetalda medl.avgifter 2 300.00 kr

Bibbo-Fonden 226 353.50 kr Ändamålsbest. medel 911 345.71 kr

Fordringar 419 211.00 kr Åre SLK Minneskonto 186 057.00 kr

Skattekonto 2.00 kr Magnus Hanssons fond 203 598.00 kr

Övr.tillgångar 208 755.00 kr Bibbo-Fonden 226 353.50 kr

Anläggningstillgångar 0.00 kr Eget kapital 1 425 553.46 kr

3 190 533.75 kr 3 190 533.75 kr

Vinst- och Förlusträkning 2015 07 01 - 2016 06 30

Intäkter Kostnader

Administration 737 939.52 kr Administration 863 255.44 kr

Alpina sektionen 1 344 658.30 kr Alpina sektionen 1 344 658.30 kr

Freestylesektionen 992 425.79 kr Freestylesektionen 992 425.79 kr

Fotboll 158 440.30 kr Fotboll 158 440.30 kr

Segling 145 855.40 kr Segling 145 855.40 kr

Summa intäkter: 3 379 319.31 kr Summa kostnader: 3 504 635.23 kr

Årets förlust -125 315.92 kr

3 504 635.23 kr 3 504 635.23 kr

Utgående balans 2016 06 30

Tillgångar Skulder

Kassa 48 954.13 kr Övriga skulder 312 479.13 kr

Bank 1 463 477.11 kr Skatt & soc.avgifter 36 203.00 kr

Åre SLK Minneskonto 188 117.00 kr Upplupna kostn. & förutbet. intäkter 24 150.00 kr

Magnus Hanssons fond 198 598.00 kr Förutbetalda medl.avgifter 2 500.00 kr

Bibbo-Fonden 221 353.50 kr Ändamålsbest. medel 962 238.23 kr

Fordringar 830 932.00 kr Åre SLK Minneskonto 188 117.00 kr

Skattekonto 867.00 kr Magnus Hanssons fond 198 598.00 kr

Övr.tillgångar 260 605.00 kr Bibbo-Fonden 221 353.50 kr

Anläggningstillgångar 53 365.50 kr Eget kapital 1 320 630.38 kr

3 266 269.24 kr 3 266 269.24 kr




