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Åre SLK:s årsmöte den 17 november 2020 
 
 

1. Årsmötets öppnande 
 

2. Årsmötets behöriga utlysande  
 

3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna  
 

4. Val av sekreterare för årsmötet  
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  Sammansättning styrelser och kommittéer 2019 - 2020 
     
Styrelsens sammansättning                        Revisorer 
    
Ordförande  Birgitta Wikström   Barbro Dahlbeck 
Vice ordförande Thomas Christiansson  Karin Gunneriusson 
Sekreterare  Karin Stolt Halvarsson 
Kassör        Martina Fortkord   Rev.Suppleant  
Övriga        Anja Skålén    Eva Albin 
                    Karin Sundberg 
    Tommy Abrahamsson  Valberedning 
Suppleanter  Karen Monsén   Håkan Johansson (sammankallande) 
   Anna Crawford-Currie  Åse Angland Lindvall 
                                            Pernilla Hammar Rognöy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antal medlemmar: 1238 medlemmar 2020-06-30 
 
Utövad idrott:         Skidor, fotboll och segling 
 
Antal styrelsesammanträden: 5 st 
 
Representanter:      FIS Alpina Europacupkommitté: Karin Sundberg 
       FIS Alpina Klassificeringskommitté: Åke Moänge 
       FIS Alpin baninspektör: Roine Lang 
       FIS Puckel– och Hoppkommitté: Anders Olofsson 
       JHSF Styrelse: Malin Eriksson Tengman 
       JHSF Alpina kommitté: Karin Gunneriusson 
   
Arrangerade tävlingar:     2020-01-11-12  Svenska Cupen, 2 x PU 
       2020-01-17-18 USM-tävling, DH 
       2020-01-19 Hamresvängen, GS 
                                      2020-01-25-26 Lilla Världscupen, GS, SG  
       2020-02-08 FIS Fart-SM DH 
       2020-02-08-09  FIS Europa Cup, PU, PP 
                    2020-02-22 USM-tävling, 2 x SG    
    
Alpina sektionen t.o.m. halvårsmötet:    Hanna Groundstroem (sammankallande), Perra Kallström, 
       David Hansson, Johan Pettersson, Peter Lind, Sandra de Brito, 
       Karolina Krejci och Maria Geijer. 
 
Alpina sektionen  fr.om. halvårsmötet:     Johan Pettersson,(sammankallande), Perra Kallström,  
       David Hansson, Peter Lind, Sandra de Brito, Karolina Krejci 
       och Maria Geijer. 
 
Freestylesektionen t.o.m. halvårsmötet:  Hans Jansson (sammankallande), Lovisa Norén, Mattias  
 Rutgersson, Mattias Olgård, Andreas Kantermo och Henrik 

Windstedt. 
 

Freestylesektionen fr.o.m. halvårsmötet:  Hans Jansson (sammankallande), Mattias Olgård, Henrik 
Windstedt, Mikael Nilsson, Jonas Bernhardsson och Niclas Gra-
venfors. 

 
Fotbollssektionen:  Mikael Skålén (sammankallande),  Jonas Fagergren, Niklas 

Edbjörk, Thomas Christiansson och Jessica Bakkan. 
 

Seglingssektionen:  Åse Angland Lindvall (sammankallande), Pär Lindell, Jakob 
Lindvall, Olle Söderberg, Magnus de Brito, Torbjörn Berglund, 
Ida Carlsén, Vilma Lindell och Hanna Mossfeldt. 

 
Tävlings- och organisationskommitté: Styrelsen som har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut 

ansvaret till sektionerna.          



Åre Slalomklubbs Verksamhetsberättelse 2019-2020 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning. 

 Birgitta Wikström ordförande 
 Thomas Christiansson vice ordförande  
 Karin Stolt Halvarsson sekreterare, 
 Martina Fortkord kassör 
 Karin Sundberg, Tommy Abrahamsson, Anja Skålèn, ledamöter 
Karen Monsen och Anna Crawford Currie, suppleanter 

Styrelsen har träffats vid 4 tillfällen, vid varje tillfälle närvarade representanter från klubbens sektioner och 
kommittéer. Våra styrelsemöten ställdes in i mars då vi drabbades av en pandemi, Covid 19. 
Vår kanslipersonal, Åke och Vivian började omgående arbeta hemifrån och dessa beslut innebar att vi  
arbetade vidare på distans via telefon och mail. 

Hela klubbens verksamhet påverkades självklart och vi följde Riksförbundets rekommendationer.  
Egen träning kunde bedrivas men all gemensam träning ställdes in. Skistar stängde ner sin verksamhet i början 
april och skidsäsongen var över i Åre.  
 
Som en följd av detta försvann även klubbens möjligheter att arrangera tävlingar. Den ekonomiska påverkan 
blev mindre än vi anade då vår utgifterna även minskade och att vi fått kompensationsbidrag från Riksidrotts-
förbundet  och från Åre kommun för de uteblivna intäkterna. 

Åre Slk växer precis som vårt område, vi har förnärvarande 1238  medlemmar, vilket är glädjande. 

Klubben bedriver verksamhet i tre sektioner,  utförsåkningssektionen där Alpina kommittén och Freestyle-
kommittén ingår, Fotbolls- och Seglingssektionen.  
Det finns något för alla medlemmar, både vinter och sommar,  

Sedan tidigare har styrelsen tagit fram ett värdegrundsdokument,. Detta dokument har nu implementerats hos 
klubbens medlemmar. Ett naturligt steg är också att se till att vår värdegrund efterlevs och uppdateras.  

Under året påbörjades ett arbete gällande vår kommunikation i sociala medier. Detta kan förhoppningsvis  
presenteras under nästkommande verksamhetsår. Hemsidan lever fortfarande och fungerar utmärkt som  
informationskanal för våra medlemmar.  

Allas förhoppning är nu att denna pandemi, Covid 19 har ett slut men det vi kan vara säkra på är att inget  
kommer att vara som tidigare. 

Avslutningsvis,  
Ett Stort Tack till alla ideella krafter så som föräldrar, ungdomar och medlemmar som bidragit till klubbens 
verksamhet och utveckling detta år,  

Vill även rikta ett stort tack till Styrelse, Åke och Vivianne för ett gott och väl utfört arbete,  

 

Bästa hälsningar  

Birgitta Wikström 

Åre Slk Ordförande 



Ekonomi 
Klubben redovisar en förlut på 69 tkr och omsättningen har varit 2 447 tkr.  
I resultatet finns bokslutsdispositioner på –381 tkr så utan dem hade det varit en vinst på 312 
tkr. Alpint redovisade ett överskott på 172 tkr , freestyle redovisade ett överskott på 9 tkr, fot-
boll hade ett överskott på 121 tkr och segling ett överskott på 78 tkr men samtliga sektioner har 
balanserat sina resultat mot sitt egna kapital.  
 
Idrottsmedel 
Klubben har under verksamhetsåret genomfört ett antal projekt med bidrag från Idrottsmedel. 
Fotbollen har haft tre projekt, alpint två projekt, freestyle fyra projekt och sedan har ju klubben 
fått kompensationsbidrag via Idrottsmedel. De flesta har med utbildning att göra men klubben 
har även fått bidrag till niomannamål till fotbollsverksamheten. 
 
Styrelseverksamhet 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 styrelsemöten samt  ett halvårsmöte. 
 
Övrigt 
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 den  12 november  2020 
 
 
Birgitta Wikström       Thomas Christiansson    Martina Fortkord    Karin Stolt Halvarsson 
Ordförande                Vice ordf                Kassör          Sekreterare 
      
Karin Sundberg      Anja Skålén        Tommy Abrahamsson    
 
 
Karen Monsén  Anna Crawford-Currie 

Stipendier och utmärkelse 
 
Stipendium     Stipendiat 
 
Magnus Hansson Stipendiefond  Lukas Ermeskog 
     
Bibbo Nordenskiölds Stipendiefond  Tomasine de Brito  
 
Oscar Sjöstrand's slalomstipendium   Cornelia Öhlund   
 
Pokaler och Utmärkelser 
     
Årets U 16-flicka     Tomasine de Brito   
  
Abeli pokalen              Edvin Fredriksson 
 
Årets Freestyle ungdom             Filip Gravenfors  



Rapport från alpina kommittén 2019-2020 
Åre SLK:s alpina kommitté (AK) har denna säsong bestått av:  
Sandra de Brito   
Per-Anders Kallström   
Peter Lind  
David Hansson  
Johan Pettersson 
Maria Geijer 
Karolina Krejci 
Hanna Groundstroem -sammankallande (avgående) 
  
Vi har haft ca 230 aktiva varav ca 150 som betalat träningsavgift för vår träning. Otroligt kul att 
framförallt den yngsta gruppen har ett stort deltagarantal. Vi har nu ett gemensamt ansvar att 
tillse att så många som möjligt i gruppen följer med upp i äldre grupper. Både aktiva, tränare och 
föräldrar.  
 
Vi har under träningsåret bedrivit träning för aktiva från 4-5-åringar i ”Kompis med laggen” till 
seniorer i landslaget. Mest uppseendeväckande är vi kan kombinera bredd och elit på ett bra sätt. 
Årevägen har gett oss en bra grund och de som började där för några år sedan är nu uppe i U16. 
De yngre grupperna har aldrig varit större i klubbens historia vilket naturligtvis beror på den 
stora inflyttningen till kommunen, vi måste även här säkerställa att Åre SLK är förstahandsvalet 
för de som väljer att träna skidåkning och det gör vi genom att vi löpande implementerar och 
arbetar med vår värdegrund som är grunden för oss alla i föreningen.  
Vi ser dock att vi följer med traditionen som övriga klubbar har dvs att barnen slutar träna och 
tävla i alpin skidåkning under högstadieåldern. Vi ser även att vi har en låg deltagande grad av 
killar på våra träningar och tävlingar vilket tyvärr syns redan från lågstadieåldern. 
 
Vår träningsverksamhet kunde vi starta på hemmaplan betydligt tidigare än normalt tack vare 
gynnsamma snöförhållanden. Vi fick sedan avsluta klubbträningarna något tidigare än normalt 
då skidsystemet stängdes ner som en följd av den pågående pandemin.  
De äldre grupperna erbjöds träning i Vålådalen vid ett par enstaka tillfällen efter påsk som be-
kostades av det som fanns kvar i ”gruppkassorna”.  
 
Nytt grepp för säsongen var att vi i Årevägen yngre och Årevägen äldre använde oss av ung-
domstränare som kompletterande tränare vilket har mottagits med stor uppskattning från både 
åkare och ordinarie tränare.  
  
Som vi alla vet ställde Covid -19 till det gällande framförallt tävlingssäsongen och bidrog till att 
vi inte haft några finaler för Årecupen, Lilla världscupen eller USM heller för den delen. Trist så 
klart för alla aktiva som tränat flitigt under vintern och de tränare och lagledare som planerat 
finaler med både med organisation och sponsorer.  
 
Kompis med laggen är gruppen för klubbens minsta åkare och det är uppskattat bland förskole-
barnen att åka tillsammans på söndagar i området kring Rödkullen och Ullådalen. Under denna 
säsong har vi haft rekord i deltagande med mer än 70 barn som varit aktiva.    
 
Årevägen Yngre (tidigare u8:a) har på måndagskvällar åter tränat i Duved. Gruppen har blandat 
alpint, skicross och puckelövningar. Syftet är att skapa glädje och intresse för skidåkning. 
Inför kommande säsong har önskemål framförts om att flytta tillbaka denna grupp till Björnen 
igen för att möjliggöra en tryggare träning för de aktiva samt att backen och liften ger dem en 
förutsättning att ha trygga och roliga träningar.  
 
Årevägen Äldre (tidigare u10:o) har tränat på måndagar och torsdagar i Duved. De under sä-
songen varvat träning i bana, skricross, puckel med friåkningsövningar. 



U12 har tränat alpint måndagar och torsdagar i Duved med vissa inslag av dagsträning i Tott-
backen.  
  
U14 har tränat måndag, onsdag och torsdag i Duved. Fram till sportlovet har gruppen givits 
möjlighet att träna i Störtloppet vilket utvärderas inför kommande vinter.  
  
U16 - tränat måndag, onsdag och torsdag i Duved och likt u14 även vissa dagar i Störtloppet.  
  
Junior /senior i klubben hade 29 åkare med FIS-licens, och vi ser med stor glädje att flera väljer 
att delta i våra klubbträningar och förutom att träna enskilt även är en inspiration för klubbens 
yngre åkare.  
  
Skidgymnasieelever: 
Vi har ett flertal medlemmar som genom bra träning och goda prestationer fått möjligheten att 
utvecklas vidare på olika skidgymnasium. Säsongen 19-20 hade vi följande åkare på olika skolor.  
Lisa Nyberg och Lukas Ermeskog på Åre Skidgymnasium. 
David Fredriksson på Vintersportgymnasiet i Östersund. 
Grete Halvarsson och Elin Kallström på skidgymnasiet i Sundsvall. 
Benjamin Hansson på Oppdal Alpin Elite. 
Alla ovan tränade med alpin inriktning. 
  
Vi hade även ett glatt gäng på skidgymnasium med inriktning på Ski Cross. 
Julia Zeitz, Alice Fortkord, Kalle Edholm, Tua Ahlstrand, Fredrik Nilsson och Lia Nilsson på 
Åre  
Skidgymnasium. 
Ester Haga på Torsby Skidgymnasium. 
 
Landslag alpint:  
Åre Slalomklubb hade inte mindre än 9 åkare uttagna i olika träningsgrupper i alpina 
landslaget och skicrosslandslaget 2019-2020. 
Damernas träningsgrupp 1 - teknik: Estelle Alphand 
Damernas träningsgrupp fart: Lin Ivarsson 
Damernas träningsgrupp 2: Jonna Luthman och Lisa Nyberg 
Herrarnas träningsgrupp 1 – teknik: Mattias Rönngren 
Herrarnas träningsgrupp fart: Felix Monsén 
Team Bauhaus: Zack Monsén, Filip Platter och Malte Lindberg 
 
Landslag Skicross: 
Elliot Baralo 
 
Tävlingsresultat: 
Vi kan blicka tillbaka på en annorlunda säsong…  
Fortfarande är Åre SLK en framgångsrik alpin förening även om några mästare på Sverige nivå 
inte korades mer än i störtlopp för yngre och äldre juniorer samt seniorer. Alla andra SM-
tävlingar oavsett ålder ställdes in. 
SM-guldet i Störtlopp togs på herrsidan hem av vår egen Zack Monsén och Malte Lindberg 
knep bronspengen. De bidrog även till att vår klubb har ännu ett lagguld på herrsidan att lägga i 
prisskåpet med Fredrik Nilsson som tredjeman. Fredrik Nilsson fick silver vid Yngre Junior-SM 
i störtlopp och Lukas Ermeskog blev fyra. Tack vare ett långsiktigt arbete har vi lyckats kombi-
nera bredd bland de unga och elitsatsning för de äldre. Under den mycket förkortade tävlingssä-
songen har våra ungdomsåkare presterat mycket bra på de tävlingar som genomförts.  
Nu har den första snön kommit på våra fjäll runt om dalen och vi ser fram emot en vinter med 
mycket skidåkning.   
/Alpina kommittén en del av Åre SLK 



Rapport från freestylekommittén 2019-2020 
 
Vi lämnar säsongen 19/20 bakom oss med fina framgångar idrottsligt och ett abrupt slut där den 
pågående pandemin tog överhanden över världens alla idrottsliga evenemang . 
 
Klubben har haft flera åkare på landslagsnivå i form av Walter Wallberg, Ludvig Fjällström, Albin 
Holmgren och Filip Gravenfors som nykomling inför nästa säsong . 
På damsidan har vi haft Fia Wersen och Thea Wallberg där dessvärre båda två har brottats med 
skador under hela säsongen men hoppas på god bättring inför nästa vinter. 
Walter som låg i toppstriden i totala världscupen drabbades dessutom av en knäskada och mis-
sade de sista tävlingarna  
 
Filip Gravenfors gjorde EC premiär och på vilket sätt det gjordes dessutom : flera pallplatser och 
dessutom yngsta vinnaren genom tiderna av en deltävling  så det blir spännande att följa hans ut-
veckling på landslagsnivå nästa år. 
 
Tillväxten på kids och den yngre sidan har varit god och inflyttning ihop med spridningen av  
Freestyle spirit mentaliteten har i kombination med den stora mediala och sportsliga  framgången 
med sporten ökat intresset för puckelåkning. 
 
Klubben hann arrangera en lyckad Europacup och en Svenska Cupen tävling innan säsongen  
avslutades med en inställd världscupavslutning i Idre där flera klubbmedlemmar konsultade som 
arrangörer ihop med IdreFjäll. 
 
Inför kommande säsong känns det bra att Walter är rekordsnabbt tillbaks efter knäskadan och 
kommer vara på snö inom kort och att Albin Holmgren har fått SOK stöd inför OS vilket ger 
honom bra förutsättningar att målmedvetet träna vidare utan att behöva tänka lika mycket på 
kostnader.  
 
SM veckan uteblev och vi ser fram emot en spännande säsong 2020/21 och att alla tar hand om 
sig och sin hälsa fram tills dess 
 
Freestyle Sektionen genom Hans Jansson 



Rapport från Fotbollssektionen 2019-2020 
 
Säsongen 2019-20 går till historien som en säsong där vår tid handlade mycket om att planera 
träningar och matcher på ett smittsäkert sätt. Det var länge oklart om vi kunde genomföra våra 
matcher på ungdomssidan, men efter vissa tveksamheter och med tydliga restriktioner gällande 
publik och omklädningsrum så kunde vi genomföra säsongen och spela i princip alla matcher. 
Vi är glada över att vi kunnat genomföra detta utan några utbrott av Covid19 som kommit till 
vår kännedom. Vi kommer nu även fortsätta säsongen inomhus där några lag valt att anmäla sig 
till Futsal, vilket är fotboll inomhus med enbart fem spelare på planen. Detta är något vi ser 
växer markant och vi är glada över att Duvedshallen genomgått en omfattande renovering, där 
vi fått nya omklädningsrum och nytt förråd för våra saker, detta möjliggör en hög kvalitet i  
verksamheten. 
 
Under denna säsong har vi även lyckats starta upp seniorverksamhet. Målsättningen var att 
starta både ett damlag och herrlag men intresset räckte enbart till att starta ett herrlag. Vi har 
haft ca 25 spelare som representerat A-laget och på träningarna har det varit mellan 20-30 spe-
lare i åldern mellan 15-50år! Laget slutade på andraplats i div6 norra efter flera jämna och väl-
spelade matcher. Känns kul att kunna erbjuda fotboll lokalt även efter ungdomsåren och det är 
tydligt att behovet varit stort. Nu hoppas vi även kunna köra igång ett damlag till kommande 
säsong, är du kanske sugen på att börja? 
 
Ungdomsverksamheten är inom sektionen mycket stabil och vi har kontinuerlig påfyllnad av 
unga barn och engagerade ledare som tar hand om alla träningsgrupper. Tack alla engagerade 
ledare som möjliggör detta, utan er ingen verksamhet! Målsättningen med verksamheten är att 
alla barn oberoende bakgrund ska få möjlighet att lira fotboll och att träningen ska vara rolig 
och hålla hög kvalitet. Kvitto på att kvalitén är hög kommer bl. a genom att våra tidigare ung-
domsspelare Felix Lidemark och Linton Ulloa ska få provspela med ÖFKs A-lag och där Linton 
även har intresse från klubbar i Italien! Lycka till med era satsningar grabbar. 
 
Vill avsluta med att tacka våra sponsorer för deras ekonomiska bidrag! 
 
Vid pennan Micke Skålén 
  
 



Rapport från Seglingssektionen 2019-2020 
 
Verksamheten 
I år har det verkligen varit ett bra år. Vi har haft Vilma Lindell och Ida Carlsén som ansvariga ledare 
och till sin hjälp har de haft Linnea Monwall Mattsson, Matilda Lindvall, Sara Ahlqvist och Ebba 
Pettersson. Vilma och Ida möjliggjorde även tisdagssegling alla tisdagskvällar under sommarlovet, 
något som var väldigt uppskattat. 
Dessa ledare är helt fantastiska och de är alla så uppskattade, sprider positiv energi och det är en väl-
digt bra energi samt stämning mellan alla ledare och alla barn/ungdomar. Mycket glädje. 
 
Vår Seglingsvecka vecka 33 blev fullbokad nästan direkt. Vi hade nybörjare yngre på förmiddagen 
och de lite äldre på eftermiddagen. Denna vecka var Olle Söderlund ansvarig. Mycket positiv feed-
back och vädermässigt var det nog den bästa veckan på länge. 
 
Intresset var så stort så att vi fick göra ett 3-dagars lägervecka 34 också (mån, tis och ons) för de som 
seglat med oss tidigare och som också är lite äldre (födda -08 och äldre). Otroligt uppskattat. Ledar-
na gjorde en stor insats då vi även hade vuxenkursen kvällstid mån, tis och onsdag. Det blev långa 
dagar men det var varmt och skönt även om kvällarna hade lite väl mycket lättvind. 
 
Vi genomförde även en Sprint-Cup under en helg där vi blandade barn, ungdomar och vuxna. Väl-
digt uppskattat och roligt. 
 
Vi genomförde en Eskadersegling hela vägen bort till gamla Sågen där vi i år har fått möjlighet att ha 
alla jollar och motorbåtarna.  
 
Som ni kanske kommer ihåg har vi sex stycken två-mansjollar som heter 2-kronor. Vi har fyra styck-
en mindre en-mansjollar som heter RS Tera och numera även sex stycken Laser jollar. Detta efter 
ännu en donation av två Laser jollar. Det betyder att klubben nu äger 16 jollar vilket är väldigt unikt i 
Sverige och även förutsättningen till att bygga en inkluderande kultur och enkelhet att kunna vara 
med. 
 
Det stora behovet som nu ligger framför oss är nya segel till 2-kronorna. Här får man räkna med 
7500 kr/båt. Vi skulle även behöva byta roderkultar så vi tittar på olika möjligheter att få in en spon-
sor på min 60 000 sek och uppåt. De övriga jollarna har enbart mindre inköp, renoveringar framför 
sig. 
 
Om ni har missat gjorde SVT Jämtland superfina inslag om Seglingen. --> 
Ett finns här på Lilla Sportspegeln nu:  
https://www.svtplay.se/video/28036047/lilla-sportspegeln/lilla-sportspegeln-extra-avsnitt-57?
start=auto  
 
De andra finns här: 
--> Film 1, 30 sek:  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/det-svaraste-ar-att-styra-sager-seglarna-love-ines-och-
sally 
 
 
--> Film 2, 60 sek 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/seglingen-vaxer-i-are-alla-lager-och-kurser-har-varit-
fullbokade-i-sommar 
 
--> Film 3, 56  sek   
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/har-satsat-pa-att-utbilda-juniorer-till-ledare 
 
Se gärna alla filmer för att få en känsla för vår verksamhet! Vi alla i Åre SLK är ju en del av 
att detta har blivit möjligt    
 
 
 
 
 



Ekonomi 
Vi har haft 47 seglare som alla betalat á 1200 sek i avgift, ca 56 400 sek Det var 12 vuxna med på 
vuxenkursen (full kurs) á 1000 sek, 12 000 sek. 
 
För första gången körde vi tre x ”Torsdagssegling” för juniorer och vuxna. En succé! Fullbokat varje 
gång. Varje seglare över 18 år betalar 100 kr i avgift. Här blev det en intäkt på ca 2500 - 3000 sek. 
 
Vi var följebåtar vid inspelningen av Sveriges Starkaste Familj och fick 50 000 sek för vår insats un-
der 7 kvällar, ca 2 timmar/kväll. 
 
Vi har fått 20 000 i privat donation för underhåll av hopptornet. 
 
När pandemin slog till och vi insåg att vi inte skulle få in intäkter från Skutskjutet, Åre Extrem Chal-
lenge osv så sökte vi ett projekt via Leader. Detta blev beviljat med 36 000 sek som betalas ut efter 
redovisning av kostnader och inköp samt slutrapport. Ni kan läsa om projektet här:  
http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-smastod/ 
 
 
Till våra ledare, Ida, Vilma och Olle, betalar vi ut totalt 25 487 i ersättning. Vi har i år igen haft tur 
(tacksamt) att få ta emot sommarjobbare. Det betyder att Linneas, Matildas, Ebbas och Saras insat-
ser kring seglarskolan ersätts som kommunalt sommarjobb. Alla ledare har lagt ner otroligt mycket 
mera timmar och man kan säga att det vi ersätter är dagtid vecka 33 och vecka 34 (när de inte kan ha 
andra jobb). 
 
Vi har även haft John Hallencreutz som ”hamnansvarig” under sommaren. Uppdraget var att under 
35 dagar en gång per dag vara nere vid Marinan, röja sly, hålla ordning, kontrollera bryggor och visst 
underhåll. Vi betalade själva från verksamhetens kassa 6000 sek för denna insats. Detta är något som 
vi behöver hitta en lösning på framöver. 
 
Åre SLK sökte även stöd för uteblivna intäkter från arrangemang och där Seglingens del blev 7490 
sek i intäkt. 
 
Åre Strandprojekt 
Åre Destination har i år haft ett projekt som de kallat Åre Strandprojekt. En ungefärlig summa på 
400 000 sek som har investerats från Holiday Club och hela vägen fram till Marinan. Det har röjts 
sly, all belysning är lagad, gångvägen fixad, grillplatser, bänkar och vollybollnät borta vid stranden 
Holiday Club. För oss Åre SLK har det inneburit att de kommer dra fram tre belysningsstolpar hela 
vägen fram till vår inbyggda container. 
 
Strandprojektet har också placerat bänkar och en grill vid Åre Marina. De har även investerat i den 
stora fina solsängen som ni kanske har sett. En ytterligare finansiering är utbyggnaden av trä-däcket 
som nu blev ett perfekt yogadäck och soldäck. 
 
Vi, Åre SLK, har fått ett direkt bidrag med 22 000 sek för att bygga en ny badbrygga där också 
hopptornet kommer ligga. Detta för att skapa en bättre yta för bad, kanoter osv. Det beloppet täcker 
inte hela bryggan utan vi, Åre SLK Segling, lägger till en summa för att det ska bli en riktigt bra, sta-
bil brygga. Vi lägger även ner all tid ideellt när det gäller att snickra ihop bryggorna. Vi har även gjort 
en del andra investeringar (ex säkrat upp hopptornet osv) till ett värde av ytterligare 40 000 sek.  
 
Hälsningar 
Åse Angland Lindvall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingående balans 2019 07 01     
     
Tillgångar   Skulder  
Kassa 108 546.58 kr  Övriga skulder -403 650.41 kr 
Bank 895 008.77 kr  Skatt & soc.avgifter -42 722.50 kr 
Åre SLK Minneskonto 166 067.00 kr  Upplupna kostn. & förutbet. intäkter 0.00 kr 
Magnus Hanssons fond 188 598.00 kr  Förutbetalda medl.avgifter -4 200.00 kr 
Bibbo-Fonden 206 353.50 kr  Ändamålsbest. medel -362 994.70 kr 
Fordringar 1 073 425.37 kr  Åre SLK Minneskonto -166 067.00 kr 
Skattekonto 0.00 kr  Magnus Hanssons fond -188 598.00 kr 
Övr.tillgångar 0.00 kr  Bibbo-Fonden -206 353.50 kr 
Anläggningstillgångar 128 119.98 kr  Eget kapital -1 391 533.09 kr 

     
       

 2 766 119.20 kr   -2 766 119.20 kr 
     

Vinst- och Förlusträkning 2019 07 01 - 2020 06 30   
     
Intäkter   Kostnader  
Administration 661 695.31 kr  Administration 730 812.61 kr 
Alpina sektionen 918 882.53 kr  Alpina sektionen 918 882.53 kr 
Freestylesektionen 415 168.33 kr  Freestylesektionen 415 168.33 kr 
Fotboll 268 397.11 kr  Fotboll 268 397.11 kr 
Segling 183 284.94 kr  Segling 183 284.94 kr 
Summa intäkter: 2 447 428.22 kr  Summa kostnader: 2 516 545.52 kr 
Årets förlust -69 117.30 kr    

 2 516 545.52 kr   2 516 545.52 kr 
     

Utgående balans 2020 06 30     
     
Tillgångar   Skulder  
Kassa 88 254.29 kr  Övriga skulder -348 191.38 kr 
Bank 1 524 790.67 kr  Skatt & soc.avgifter -37 731.00 kr 
Åre SLK Minneskonto 166 267.00 kr  Upplupna kostn. & förutbet. intäkter -4 900.00 kr 
Magnus Hanssons fond 183 598.00 kr  Förutbetalda medl.avgifter -14 250.00 kr 
Bibbo-Fonden 206 353.50 kr  Ändamålsbest. medel -281 290.63 kr 
Fordringar 671 311.47 kr  Åre SLK Minneskonto -166 267.00 kr 
Skattekonto 2 471.00 kr  Magnus Hanssons fond -183 598.00 kr 
Övr.tillgångar 0.00 kr  Bibbo-Fonden -206 353.50 kr 
Anläggningstillgångar 103 116.78 kr  Eget kapital -1 703 581.20 kr 

     
       

 2 946 162.71 kr   -2 946 162.71 kr 
     




