
Styrelsens verksamhetsberättelse 

Säsong 20/21 började med att Föreningen stod med en styrelse som inte fyllde alla stolar bland 

annat saknades en ordförande. Styrelsen haltade sig fram med att vice ordförande i ordningen 

bar sitt ansvar. Men när styrelsen framförde en ordförande som tyvärr pga. av sjukdom inte 

kunde fullfölja sitt uppdrag stod styrelsen åter i ruta ett. Extra insatt (kris) medlemsmöte där det 

till sist kunde redovisas en tillräckligt stor styrelse där så gott som alla stolar var tillsatta och 

föreningen var räddad.  

Med ett virus härjande i hela värden lägger sig det mesta i en paus läge. Styrelsen med hjälp av 

åkargruppen bjöd in till en kick off träff där Styrelsen behövde begränsa antalet besökare med 

att endast bjuda in en vuxen per familj. Kick off en var indelad i två grupper där barnen hade 

utomhus aktiviteter som skulle gynna sammanhållning och där de skulle få sin röst hörd. 

Vårdnadshavarna var belägna i samma stund inomhus där det pratade om strategi och 

uppbyggnad. Såväl vårdnadshavarna kunde uttrycka sina frågor och ha möjlighet att ge 

feedback, tips och önskningar. I denna stund hade vi haft möjlighet att träffa den nya tränaren 

Sergii Selega han presenterade sig och sina visioner för säsongen vårdnadshavarna hade även 

här möjlighet att samtala med tränaren. 

Styrelsemedlemmar och åkargruppmedlemmar fräschade upp omklädningsrummet med färg, 

hyllor mm som välkomnade ungdomarna tillbaka till en ny säsong. 

Många uppdrag som styrelsen har i sitt åläggande har blivit grusad pga. Covid 19 viruset. Att 

arbeta i uppförsbacke och i många fall arbeta med armarna bakbundna är inte alltid lätt. Att inte 

kunna fullfölja uppdrag, kunna utföra GGG för medlemmarna mm. Sker som inte har kunnat 

genom föras som tex tävlingar, tester, läger, show, skridskoskolan och mycket mer. Det blev 

även så illa att kommunen var tvungna att stänga ner ishallen först för alla och sedan för 

allmänheten och alla över 15 år. Hela tiden hade styrelsen riktlinjer från kommunen som 

klubben var ålagda att förhålla sig till för att få möjlighet att få fortsätta att bedriva träning. 

Stora förändringar i att skapa färre medlemmar och vårdnadshavare i samma ”rum” har varit ett 

stort arbete allt i från att all information kommit ut och på rätt sätt samt att få alla att förstå 

vikten i att alla måste förhålla sig till dem.  

Men Styrelsen har kämpat vidare med att söka bidrag för att kunna hålla ihop den stränga 

ekonomin. Med hjälp av bidrag och generösa gåvor medlemmarnas engagemang i att sälja 

Newbody, kakor har styrelsen kunnat hålla OKK ovanför vattenytan. Klubben har haft tappra 

medlemmar som har kämpat och stannat kvar fast vinden inte alltid har varit i medvind det är 

Styrelsen otroligt tacksam över.  

Då Sergii valde i slutet av säsongen att lämna Okk pga. Personliga själ började åter styrelsens 

arbete att rekrytera en ny tränare. Styrelsen fick då napp av Benjamin Naggiar som var på en 

prova på anställning i ?? månader då tyvärr återigen covid 19 slog undan benen och styrelsen 

inte kunde erbjuda Benjamin arbete över sommaren valde Benjamin att söka arbete på annat 



håll. Styrelsen är nu i ett läge att vi väntar på att höra från Benjamin hur han ser på hösten och 

om han är intresserad att komma tillbaka till OKK i augusti. Mer information kommer ni få när 

denna tiden kommer. 

I slutet av säsongen har styrelsen rekryterar fler invalda styrelsemedlemmar och under hela året 

styrelsen lagt mycket tid på att skapa ny strategi och upplägg för säsong 21/22 då många andra 

åläggande inte har kunnat bedrivas i den pandemidrabbade tillvaron. 

Med ett år/säsong som har varit allt annat än det normala hoppas styrelsen att nästa säsong kan 

mer och mer börja bedrivas som det ska/brukar bedrivas med allt vad det innebär. Att vi åter 

kan umgås på en mer personlig nivå och att vi åter kan skapa trevliga stunder för våra 

medlemmar och deras vårdnadshavare. Styrelsen önskar alla en underbar sommar och var 

rädda om er så ses vi åter till hösten. 

Håll i, håll ut och håll avstånd. 

Mvh Styrelsen  

Camilla Jönsson bakom tangenterna 

 


