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Hoppas ni alla har en skön sommar och att ni alla är rädda om er. Nu är det snart dags för en ny 

säsong och vi kan hoppas läget med Covid-19 blir bättre. Nu har det börjat röra på sig i planeringarna 

om tävlingar och andra aktiviteter. 

Här hos oss i Osby konståkningsklubb (OKK) så har det också hänt en del och mycket som håller på 

att planeras. 

Årsmötet 

Den 23 juni så hade vi årsmöte i Ishallen och vi hade äran att ha Fredrik Granquist från Skånes 

Konståkningsförbund som mötesordförande. Det var ganska bra uppslutning och det var en hel del 

diskussioner där många fick ventilera sina åsikter.  

Den stora punkten som var uppe var att föreningen just nu står utan ordförande. Detta är ett ganska 

stort problem då man rent praktiskt inte är en godkänd förening i Svenska Konståkningsförbundets 

ögon och det betyder bland annat att åkare från OKK inte får vara med på tävlingar anordnade från 

föreningar anslutna till förbundet. 

Som styrelse har vi blivit tillsatta av våra medlemmar att bedriva föreningen OKK framåt, vi tänker 
inte tillåta att våra ungdomar i OKK ej får möjlighet att tävla. 
 
Efter att vi nu jobbat en längre tid i frågan är det därför glädjande att kunna informera er alla att 
styrelsen nu har en kandidat till ordförande som presenteras/väljs in på kickoffen enligt årsmötet! 
 

På årsmötet så fick ändå ihop det mesta av en styrelse och den nya styrelsen ser just ut så här: 

Ledamot: Lina Harrysson, Patrik Atterklev, Emelie Tillman, Camilla Jönsson. Suppleant: Fredrik Nord, 

Susanne Lindhe, 1 Vakant. 

Ekonomi 

En annan punkt som kom upp på årsmötet var att det var lite felaktigheter i resultatrapporten där 

träningsavgifter hade råkat bli registrerade som grilltillbehör istället. Revisorerna har sagt att de ändå 

kunde godkänna redovisningen men årsmötet kom fram till att man skulle rätta till de felaktiga 

registreringarna fram tills kickoffen den 6/9.  

När vi nu ändå har börjat titta över ekonomin så har vi i styrelsen kommit fram till att vi behöver vara 

lite hårdare med betalningar av medlemsavgifter och andra fakturor som skickas ut. Så vi håller nu på 

att ta fram en ny rutin hur vi skall hantera obetalda fakturor. 

Har man innestående fakturor från den gångna säsongen kommer vi tyvärr inte kunna låta barnen gå 

på vid uppstarts säsong 20/21. Behövs det en avbetalningsplan så kontakta styrelsen. 

Avgifter 20/21 

Samtliga avgifter är totalt för hel säsong, inklusive tävlingsavgifter, förbundsavgifter, skridskoslip för 

våra åkare. Finns möjlighet att köpa till pass. 

 

Medlemsavgift är separat tillkommer med 200kr, för gällande försäkring. 

 
Fakturering sker / termin med då halva nedanstående belopp. 
Vi ber er notera att avgifterna är bindande och att ett eventuellt avslutande t.ex. mitt i en termin ej 
återbetalas. 
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A-åkare   6 400kr 
A-åkare minior  5 300kr 
B-åkare   4 600kr  
C-åkare   3 900kr 
Fortsättningsgrupp (f.d Bärnsten) 1 650kr 
Stora Teamet   1 650kr 
Vuxengruppen  1 200kr, 1 pass 1 500kr, 2 pass 
 
 
 

Uppstartsläger 

Nästa vecka, v33, så kommer vi ha ett uppstartsläger där det är hela 26st anmälda. Vi hoppas det 

kommer bli ett omtyckt läger där vi skapar Glädje – Glöd – Gemenskap.  

Omklädningsrummet 

Vi har även börjat göra om i omklädningsrummet och det är inte redigt färdigt till uppstartslägret 

men det kommer vara möjligt att använda rummet. Vi tyckte det var dags för en lite uppfräschning 

och lite andra förändringar.  

Vi jobbar på att det skall bli helt färdigt så fort som möjligt. Det är även ny kod in till 

omklädningsrummet. Den får ni reda på genom att läsa mailet som detta månadsbrev skickades 

ifrån. Eller genom att fråga någon från styrelsen eller någon annan som fått den redan. 

Kickoff 
Dags för kick-off. Söndagen den 6 september träffas vi i Osby Scoutgård, både åkare och föräldrar för 
att tillsammans starta upp med att lära känna varandra bättre, stärka gemenskapen, välkomna nya 
och prata om säsongen vi har framför oss. 

Vi börjar alla tillsammans för att sedan dela upp oss i två grupper. Åkarna får möjlighet att lära känna 
varandra bättre, prata om hur vi vill ha, att vi kommer att ha åkarrepresentanter, vad det innebär, 
och tillsammans utse representanter. Föräldrarna träffas för att samlas runt vad vi har för planer 
framåt och hur vi alla tillsammans kan och behöver bidra för att vi ska ha en förening där våra åkare 
både trivs och utvecklas och där glädje, glöd och gemenskap fortsätter att vara ledorden i Osby KK. 
De punkter från årsmötet som sköts upp till kick-off kommer också att tas upp. 
På grund av Covid-19 och de försiktighetsåtgärder vi alla behöver förhålla oss till ber vi er att åkare 
och en målsman per familj kommer till kick-offen. Anmälan skickar till styrelsen@osbykk.nu senast 
21 augusti. Om vi blir för många anmälda för att kunna följa FHMs rekommendationer återkommer vi 
med alternativ för hur vi träffas under denna kick-off. Först så var mötet planerat till den 30/8 men 
då det var ett A-sammandrag i Karlskrona den helgen och det skulle vara synd om inte alla har 
möjlighet att vara med på Kickoffen. 
.  
 
 

 

https://webmail.simply.com/#NOP
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Åkarrepresentant 
Under kommande säsong är tanken att det ska finnas åkarrepresentanter så att möjlighet ges för 
våra åkare att komma med sina åsikter, idéer och förslag. Precis som det finns 
elevrådsrepresentanter i varje klass i skolan hoppas vi kunna hitta åkarrepresentanter i alla våra 
grupper som sedan kommer samman i ett åkarråd. Mer om detta kommer att tas upp på kickoffen 
tillsammans med åkarna. 

Ny Hemsida 

Det har kommit fram en del röster att det har varit bristfällig information från styrelsen de senaste 

åren. En av anledningarna är att det har varit svårt att få ut information på ett sätt som alla har 

möjlighet till. Visst så skickas det ut e-post med information med det har visats att mycket e-post 

fastnar i skräppostfilter och det är inget som vi i styrelsen kan styra. 

Och ett av våra sätt att få ut information till våra medlemmar är att använda oss av vår hemsida. 

Tyvärr så har sidan vi hade på idrottonline varit mycket svårjobbad så det har inte varit lätt att lägga 

ut information på den sidan.  

Vi valde därför att skapa en ny hemsida som är mycket lättare att hantera och att ändra 

informationen i allt efter som det kommer förändringar.  

Mycket på hemsidan har vi bara fört över från den andra sidan men mycket annat har lagts till. Så om 

ni ser något som inte redigt stämmer så fån ni gärna höra av er till styrelsen@osbykk.nu eller genom 

kontakt formuläret på hemsidan så skall vi kolla över det och ändra om det inte stämmer. 

 

 

Så från oss i styrelsen så hoppas vi att vi kommer träffa er snart och att vi kommer ha en rolig och 

utvecklande säsong framför oss! Passa på och njut nu av sommaren och ledighet. Vi får hoppas att 

värmen kommer tillbaka så vi får ladda våra batterier lite mer.  

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 20/21 

 

P.S 

Något som vi alla borde tänka på: 

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något! 

 

Viktiga Datum 

10/8 -  14/8  Uppstartsläger 

29/8 - 30/8  A-sammandrag Karlskrona   

6/9   Kickoff 
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