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Åkargruppen 

Om Åkargruppen 

Åkargruppen består av målsmän till åkarna i föreningen. Syftet med gruppen är att 

arrangera aktiviteter utanför isen. Det handlar om aktiviteter för att stärka 

gemenskapen i både grupper och i hela föreningen, och att skapa en trevlig miljö för 

åkarna utanför isen. 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen är indelad in flera ansvarsområden. 

Medlemsregister – Hyongwoon Moon, Viktoria Olofsson 

Skridskoskola – Viktoria Olofsson, Lilian Balan, Rupa Kabyik, Anthony Madsen 

Aktivieter och uppvisningar – Gretchen Broussard, Teresia Thulin, Stella Hu, Jie Xu,  

skridskoslipning – Fredrik Tillman, Daniel Listerud, Thomas Poppe, K Pandurscek, 

omklädningsrummet/mellisskiosk/skateshop/OKK profilkläder – Emelie Tillman, Sara 

Listerud 

Åkarrådet – Katarina Plantin, Camilla Jönsson 

Samordnande – Katarina Plantin 

Verksamhet 

Vi började hösten med att sätta strukturen för gruppens arbete och formera de olika 

undergrupperna och fördela vem som skulle vara med i vilken grupp. Väl organiserade 

blev vi tvungna pga av reskriktioner kopplade till pandemin att begränsa eller helt 

avbryta flera planerade aktiviteter. Säsongen har präglats av pandemin och vi har inte 

kunnat genomföra några aktiviteter för att stärka gemenskapen i föreningen. Vi såg 

över vad som kunde göras och en del aktiviteter har kunnat genomföras. 

Medlemsregistret har uppdaterats så att det finns ett aktuellt register i IdrottOnline. 

Senast uppdaterade informationen i IdrottOnline är från 2021-03-11. Informationen 

har även skickats som Excel fil till styrelsen. Ett google formulär för medlemmar att 

fylla i kontaktuppgifter mm är uppbyggt. Formuläret finns på hemsidan och kan användas 

för nya samt uppdatering av befintliga medlemmar. 

Skateshop och profilkläder. Under året har Skateshopen fyllts på med produkter som 

säljts både i omklädningsrummet och i samband med skridskoskolan. Dessutom gjordes 

ett förberedande arbete att ta fram nya profilprodukter till föreningen, och det är nu 

förberett för att kunnas finnas tillgängliga att säljas i Skateshopen till nästa säsong. 

Skridskoskola. Genomfördes med påverkan av pandemin både under höst- och vårtermin. 

Ansvariga för Skridskoskolan och styrelsen hade tät kontakt, gjorde riskanalyser och 

följde nationella, regionala och lokala rekommendationer med målsättning att utföra 

verksamheten på smittsäkert sätt.  



Det var som vanligt stort intresse för vår Skridskoskola och vi fick under våren tacka 

nej till flera förfrågningar att vara med. Under året har 43 barn varit registrerade i 

Skridskoskolan, 9 st. av dem har haft möjlighet att gå vidare in i konståkningsskola. Vi 

ser en minskning av anmälda barn från Osby kommun, däremot är det fortsatt stort 

intresse med anmälningar från Älmhults kommun. Ansvariga för Skridskoskolan flaggar 

för att föreningen bör se över hur och vad vi ska göra för att inte fortsätta tappa 

intresse för konståkning hos invånare i Osby.  

OBS! Ett förtydligande. Åkaregruppen har under verksamhetsåret ansvarat för 

verksamheten utanför isen, Sportgruppen ansvarar för verksamhet på isen.  

Melliskiosk I början av säsongen fanns en melliskiosk tillgänglig för åkarna. Då det blev 

reskriktioner relaterat till Covid-19 valde vi att stänga kiosken för att minimera 

smittspridning. 

Skridskoslipning Under året har skridskoslipningsteamet sett till att åkarna har haft 

välslipade skridskor. 

Aktiviteter & Uppvisning Det har inte funnits möjlighet till att arrangera några 

trivselaktiviteter utanför isen, men det har funnits både idéer och engagemang under 

året. Vad vi lyckades med var att arrangera en slinga uppvisning i samarbetet med 

Sportgruppen 

Åkarrådet skapades med intentionen att ha ett forum där alla åkare från de olika 

grupperna kan framföra sina åsikter och önskemål. De träffades en gång under hösten, 

därefter har det begränsats pga pandemin. 

 


