VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
VERKSAMHETSPLAN 2021

Dagordning vid Gotlands Bro OK:s årsmöte
lördagen 28 februari 2021 kl. 17.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslistan
Verksamhetsberättelse för år 2020
Resultat och balansräkning för år 2020
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgift för år 2021
Fastställande av tävlingsavgift för år 2021
Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2021
Val av:
a. Ordförande för en tid av 1 år
b. Styrelseledamöter för en tid av 2 år
c. Ledamöter i kommittéer för en tid av 2 år:
Infokommittén
Tränings- och rekryteringskommittén
Stugkommittén
Tävlingskommittén
d. Revisorer för en tid av 1 år, 2 st och 1 suppleant
e. Valberedning för en tid av 1 år, 2 st
f. Eventuella övriga val
Utbildningsansvarig för en tid av 1 år
16. Övriga frågor
a. …………………….
b. …………………….
c. …………………….
17. Mötets avslutande

VÄLKOMMEN ATT DELTA PÅ ÅRSMÖTET 2021!
Mötet kommer att ske digitalt via Teams – anmälan till ronnyliljegren@hotmail.se senast 26/2.
Länk till mötet kommer att skickas ut via mail till de som anmält sig, samt information om
teknisk förberedelse.
Handlingar kommer att finnas på hemsidan www.gotlandsbrook.com
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Styrelsen för Gotlands Bro OK får härmed avgiva berättelse över
verksamheten 2020-01-01—2020-12-31
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ordförande Infokommittén
Ordförande Tävlingskommittén
Ordförande Stugkommittén
Representant Träningsoch rekryteringskommittén
Revisorer

Ronny Liljegren
Ylva Svangren
Helene Eklund
Birgitta Hjerthén, vice ordförande
Magnus Ihreskog
Ulf Nilsson
Andreas Liljegren

Revisorssuppleant

Gunnar Eriksson
Kjell Nilsson
Gabriella Hammarskjöld

Valberedning

Kjell Nilsson (sammankallande)

Kommittéledamöter

Se respektive kommittéberättelse

Uttagningskommitté

Ansvarig i respektive åldersgrupp

Utbildningsansvarig

Christina Wahlgren
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Styrelsen
Ronny Liljegren - ordförande
Birgitta Hjerthén, Magnus Ihreskog, Andreas Liljegren, Ulf Nilsson, Helene Eklund,
Ylva Svangren
Inledning
Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intresse. I detta ingår att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och att
ansvara och förvalta föreningens medel.
Verksamhetsberättelse 2020 – årligen återkommande punkter
Sammankomster och samarbete med SISU Gotland
Gotlands Bro OK har under 2020 haft totalt 56 Lokstödsaktiviteter (34 på våren och
22 på hösten).
I samarbete med SISU har klubben gjort 194 lärgruppstimmar
Anslutning
Klubben är ansluten till Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet.
Medlemmar
Antalet medlemmar (2020-12-31) uppgår till 368 st, varav 110 st är mellan 7 och 20 år (48 flickor
och 62 pojkar). Av medlemmarna kan ca 190 räknas som aktiva, dvs. tävlande, motionärer, ledare
och tävlingsarrangörer.
Medlemsavgiften har under året varit:
• 0-18 år 100 kr
• 19 år och uppåt: 200 kr
Familjerabatt tillämpas (maxbelopp 400 kr). Tävlingsavgift max 600 kr för 21 år och äldre.
Representation
Vid Gotlands Orienteringsförbunds årsmöte företräddes klubben av Ulf Nilsson och
Andreas Liljegren.
Utmärkelser 2019
Mattias Westfält utsågs till Årets Ledare
Natalie Gardelin utsågs till Årets Ungdom
SOFT´s förtjänstdiplom tilldelades Göran Gustafsson
SOFT´s förtjänstplakett tilldelades Christina Wahlgren, Elisabeth Johansson och Mats Sigalit
Idrottsgalan 2020
Helg utan älg utsågs till Årets evenemang
Bro OK nominerades till Årets ungdomsförening
Jonas Pettersson nominerades till Årets ungdomsledare
Gotlands ungdomar nominerades till SISU-priset
Karin Skalberg och Jan Norrby erhöll Gotlands Idrottsförbunds förtjänsttecken i guld
Carina Nilsson och Peter Skalberg erhöll Gotlands Idrottsförbunds förtjänsttecken i silver
Utmärkelser 2020
Eftersom Corona satt stopp för det mesta av 2020 års verksamhet har styrelsen beslutat om
följande utnämningar.
Årets Comeback – Carita Thorén, plac. 8-2-3-2: a på DM i D21.
Årets explosion av nostalgi – digitala firandet av Bro OK 50 år
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Årets låda – kartlådan som gömts på många olika platser för veckans bana
Årets vackraste – startplatsen vid Lång-DM
Årets beslut – renovering av duschhuset
Årets tröjmästare - Brent Key, hans 6:e.
Årets kartritare - Anders Nilsson, ritar på nya nationalparken ”bäste träsk”
Årets miss 1 - Gert Lundquist, minst 23 min på kontroll 3 Natt-DM.
Årets miss 2 - Kontroll 43 inplockad innan Svante Gustafsson passerade på Sprint-DM.
Årets fynd 1- 2 kontroller hittade med ställning, skärm, Sportident o allt, utsatta vid 3-dagars
sommaren 2018 i Lickershamn.
Årets fynd 2 - Skarpladdad granat från typ 1950, upphittad av Anders Nilsson vid Rings på
Hejnum Hällar
Årets fynd 3 - Christina ”Wallis” Wahlgren som sprang på en hällkistegrav
Årets hot - Coronapandemin
Årets hit - ”veckans bana”
Årets skinkgeneral ”light” - Ulf Nilsson som utlottare av julskinkor 2020.
Årets mörker - De kluriga banorna på Natt-DM.
Årets ljus - Att DM-tävlingarna kunde genomföras.
Årets party - Idrottsgalan där vi fick pris för Årets arrangemang 2019
Årets (enda) arrangemang 2020 – Spront-DM
Årets Ungdom delas ut som vanligt men är hemligt fram till årsmötet
Uppvaktningar
Ronny Liljegren 60 år
Birgitta Hjerthén 60 år
Johan Malmros 50 år

Janne Norrby 80 år
Karin Mårtensson 70 år

Verksamhetsberättelse 2020 - årets särskilda punkter
• Vi har hållit 8 styrelsemöten samt ett årsmöte och där dokumenterat protokoll med mera. Skött
ekonomin löpande, upprättat bokslut samt hanterat den post som inkommit.
• Arrangerat ett flertal lärgrupper i samarbete med SISU.
• Sökt stöd via RF SISU: till hygienutrymme Kinnerstugan, MTBO för barn o ungdomar,
kartritning, kompensationsstöd kvartal 2 Corona, veckans bana för ungdomar,
kompensationsstöd kvartal 3 Corona. Hos Region Gotland har vi sökt investeringsstöd för
samlingslokaler och kompensationsstöd för Corona.
• Vi har upprätthållit medlemsregistret och hanterat medlemsavgifter via Idrotten Online.
• Vi har begärt in utdrag från belastningsregistret hos polisen, för de som har kontakt med våra
barn o ungdomar enligt lag i barnkonventionen.
• Vi har varit representerade på Gotlands Orienteringsförbunds årsmöte samt övriga möten
inom förbundet.
• Uppvaktat mästarna på OL-gala, utsett pristagare på årsmöte/årsfest samt uppmärksammat
föreningens medlemmar vid högtidsdagar, med mera.
• Under året har Bro OK fyllt 50 år som förening. En jubileumsskrift har tagits fram, tanken var
också att fira med fest i augusti men för det satte Corona stopp. Istället jubilerades med
bildkavalkad och medlemmarnas minnen från klubbens 50-åriga verksamhet på Instagram och
Facebook. Några av minnena följdes sen upp i Broosket.
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Verksamhetsplan 2021
• Hålla minst 5 styrelsemöten och ett årsmöte, dokumentation av protokoll med mera, sköta
ekonomin löpande samt hantera post.
• Arrangera lärgrupper i samarbete med SISU.
• Söka stöd via Idrottslyftet, Region Gotland mm
• Fortsatt arbete för en helrenoverad duschanläggning.
• Upprätthålla medlemsregister och hantera medlemsavgifter via Idrotten Online.
• Vi ska se till att vara representerade på Gotlands orienteringsförbunds årsmöte samt övriga
möten inom förbundet.
• Erbjuda utbildningar.
• Medlemsvård, bland annat genom en säsongsavslutning.
• Utse pristagare till våra utmärkelser att utdelas på årsfesten.
• Uppvakta på OL-gala och årsmöte samt uppmärksamma föreningens medlemmar vid
högtidsdagar, med mera

Brent Key, Tröjmästare 2020
Foto: Keith Samuelson

Äntligen!
Årets evenemang 2019
Helg utan Älg

Kommittéberättelserna är upplagda med en kort Inledning. Därefter kommer
Verksamhetsberättelse 2020 med de fastlagda punkter som kommittén beslutade
att arbeta med under år 2020. Till varje sådan punkt följer en/flera strecksatser som
visar vad som uppfyllts under året. Slutligen återfinns planerade insatser att arbeta med under
detta år i punktform, Verksamhetsplan 2021.
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Tävlingskommittén inklusive motionsgruppen
Magnus Ihreskog - ordförande.
Kurt Löfgren, Erik Löfgren, Jonn Boman, Stefan Wittmann, Leif Svangren.
Motionsgruppen Göran Persson och Erland Gardell.
Inledning
Kommittén har ett övergripande ansvar för tävlingar och motionstävlingar under året, framtida
planering av tävlingar, kartor och resor.
Verksamhetsberättelse 2020
•

•
•

•

•

Under 2020 bestod den tänkta tävlingsverksamheten av Nattinatta, Broruset, Sprint-DM,
3-dagars, Jungfruloppet, tre motionsorienteringar (MOL), tre MTBO-cuper, en nattcup samt
skinkjakter och annandags-OL.
- Sprint-DM genomfördes under hösten. En nattcup genomfördes i februari.
Coronapandemin förändrade resten av säsongen, mycket ställdes in. Dock genomfördes tre
MOL, tre skinkjakter samt annandags-OL som ”veckans bana” där löpare kunde springa
när det passade dem bäst.
Reseansvar för i första hand 25-manna
- tävlingen inställd.
Se till att medlemmar får utbildning i hur en OL-tävling arrangeras. Anders Nilsson är
mentor för vuxenkursare under tisdagarna, liksom i samband med sin tävlingsledarroll vid
Sprint-DM. GOF genomför under vår och höstutbildning för banläggare och tävlingsledare,
TK tillser att klubbmedlemmar går dessa.
- Detta lades på is
Lägga upp plan för kartritning.
- Så gjordes, men förändrades mot hur det var tänkt.
Nyritade File Hajdar användes inte till 3-dagars utan kommer att användas till Swedish
League/Helg utan Älg hösten 2021.
Samtidigt pågick ritningen av karta vid Bästeträsk, tänkt till 3-dagars 2022.
Se över förrådet med tävlingsmaterial.
- Detta har inte genomförts

Verksamhetsplan 2021
•
•
•
•
•

Under året är Swedish League i fokus, då väntas hela svenska eliten till Gotland.
Bro arrangerar också Nattinatta och Broruset. Till detta förbereder vi oss som vanligt på en hel
del träningsarrangemang, som MOL och nattcuper. I skrivande stund (december 2020) är
mycket ännu oklart gällande Coronaläget.
Kartan vid Bäste träsk ska bli färdig.
Planera verksamheten för 2022, då är 3-dagars vårt stora arrangemang.
Genomföra en resa till 25-manna.
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Informationskommittén
Birgitta Hjerthén - ordförande
Håkan Mattsson och Karin Mårtensson. Sofia Gardelin, adjungerad med Facebookansvar.
Inledning
Kommitténs uppdrag består i att hålla medlemmarna uppdaterade på vad som händer i klubben via
hemsida, klubbtidningen Broosket och sociala medier. Vi ser också till att pressen hålls informerad och
vi arrangerar minst ett årligt informations-/ inspirationsmöte.
Verksamhetsberättelse 2020
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Klubbtidningen Broosket
Trots att så mycket av vår verksamhet varit inställd, har vi gett ut fyra välmatade nummer. Tack
till alla som bidragit med innehåll och utdelning. Eftersom vi inte har träffats så mycket har vi
löst distributionen med hjälp av ”sockenombud”. I Visby har Elisabeth Kimell och Elisabeth
Johansson cyklat runt till brevlådorna.
Hemsidan byt till IdrottOnline
Under året har mycket jobb lagts på detta. Ännu är vi inte helt i mål.
Medlems/inspirationsmöte under hösten
Inställt
Facebook/Instagram länkas samman
Arbetet är påbörjat, rent tekniskt finns en länkning. Dock har det inte varit högt prioriterat, då
de flesta aktiviteter varit inställda.
Anslagstavla/spårtavla
Inget har gjorts åt detta.
Informationsblad till nya medlemmar.
Inställt
Bildbanken
Har inte jobbats aktivt med detta under året.
Muséet
Tanken var att ha invigning vid lämpligt tillfälle under året. Då det inte blivit så många tillfällen
att träffats vid Kinner, så återstår ännu en del arbete. Vi har fått många saker av medlemmarna
vilket vi tackar för.
Bildspel på tisdagarna
Fungerade bra i början av året, därefter inställt.

Verksamhetsplan 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubbtidningen Broosket fortsätter att komma ut med fyra nummer per år. Tidningen är inte
längre i första hand en informationskanal, men fyller ändå ett behov i verksamheten. Vi
välkomnar färdiga bidrag, idéer och uppslag.
Hemsidan kommer förmodligen att flyttas till IdrottOnline under året.
Medlemsmöte hoppas vi kunna genomföra igen. Dessa föreläsningar har varit mycket
uppskattade.
Facebook/instagram. Vi behöver ta nya tag om dessa informationskanaler. Det finns en del
problem att lösa för att det smidigt skall gå att få ut samma information i båda kanalerna.
Anslagstavla/spårtavla. Vi avvaktar duschhusrenoveringen.
Informationsblad till nya medlemmar. Nya tag om behov finns.
Muséet. Förhoppningsvis kan vi visa upp det vi har samlat och sammanställt vid någon
framtida sammankomst.
Information via bildspel. Återupptas så fort det är gemensamma träningar med fika och
samling i stugan.
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Tränings- och Rekryteringskommittén
Göran Gustafsson – ordförande
Leif Björkegren, Olle Gardell, Brent Key, Joakim Björkegren, Andreas Liljegren, Jonas Pettersson
och Mattias Westfält
Inledning
Kommittén genomför en omfattande åretruntverksamhet med flera aktiviteter av olika slag i stort sett
varje vecka.
Verksamhetsberättelse 2020
• Som vanligt planeras ett nyårsläger vid Kinner för våra ungdomar. I år ska det genomföras
10-11 januari och det kommer att bli både orientering och annan verksamhet.
- Innan Coronan slog till genomfördes lägret, med ca 15 deltagande barn och ungdomar.
Ingen pulkaåkning men träning och traditionsenlig tacos så alla blev nöjda och glada.
• Januari, februari och mars består av en hel del grundträning i form av:
Måndagar: Gympa med Elisabeth Johansson
Tisdagar: Sedvanlig löpträning vid Kinner med fokus på intervall- och backträning
Lördagar: Långdistansträning samt Spinning
Samt en hel del andra pass som andra klubbar erbjuder.
- Genomfördes till stor del. I slutet av mars slutade vi samlas i Kinnerstugan efter träningen
och gick över till veckans bana som till en början utgick från Kinner men sedan flyttade runt
till olika platser i vårt närområde. Elisabeths gympa fick också avslutas tidigare än planerat.
• 1-2 februari planeras en resa till Stockholm Indoor Cup.
- Genomfördes enligt plan. Ett tiotal deltagare var med från klubben med Brent och Julia
som ansvariga.
• Upptaktsläger kommer att genomföras 20-22 mars och här hoppas vi på stort
deltagande, fint väder och en härlig stämning.
- Lägret planerades om till ett dagsläger men deltagarna var ändå nöjda med att få springa
roliga övningar på fina kartor.
• 31 mars drar vi igång orienteringsträningen på tisdagarna för de olika grupperna och vi
hoppas på ett lika fantastiskt stort deltagande som förra året och att vi kan fortsätta att locka
nya ungdomar att börja tävla. Sommaravslutning för kursverksamheten planeras till 2 juni.
Dessförinnan ska även Morotsloppet genomföras vid Kinner tisdagen 12 maj.
- Upplägget fick ändras till veckans bana. Grupper från vit och uppåt hade ledarna på plats på
tisdagskvällarna. Anders Nilsson såg även till att vuxengruppen höll igång och gick framåt i
sina orienteringskunskaper. Fördelen med upplägget var att ungdomarna fick springa på ny
karta varje tisdag vilket uppskattades men visst saknade vi de härliga Kinnerkvällarna med
alla på plats samtidigt.
• Vi planerar även att hjälpa skolorna med OL-träning i mitten av april. Skolorna vi hjälper är
Fole, Stenkyrka och Väskinde.
- Fole och Stenkyrka hade besök som planerat och för omväxlings skull genomfördes
övningarna i sol i stället för traditionsenligt regn eller snö.
• Breddlägret för ungdomar på Gotland genomförs i samband med Ungdomstrollet
16-17 maj.
- Fick ställas in detta år.
• Det uppskattade rikslägret (21-26 juni) vill vi även i år delta på med ett antal ungdomar mellan
13 och 16 år.
- Inställt
• Tisdagen 18 augusti till tisdagen 13 oktober kör vi orienteringsträning för ungdomarna igen.
- Vi fortsatte med vårens upplägg med veckans bana och ledare på plats på tisdagarna. Nu tog
vi även med grön grupp med Olle och Jocke som ledare.
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•

Vi planerar för en höstresa till en fastlandstävling i början av september.
- Fick ställas in
• I november, när tävlingssäsongen är slut, blir det som vanligt löpträning vid Kinner på
tisdagar. För de lite äldre ungdomarna, som kommer att delta på större budkavlar samt
mästerskapstävlingar på fastlandet, kommer det att genomföras ett antal aktiviteter tillsammans
med de andra klubbarna.
- De äldre ungdomarna har deltagit på några aktiviteter även om mycket har blivit inställt.
USM i sprint samt Fåröläger är några av de aktiviteter som genomfördes
- Den 20/10 startade vi upp tisdagsträningarna med soppkvällar men hann bara med ett par
soppkvällar innan vi gick över till endast träffas utomhus och senare pausa all gemensam
träning. Detta gällde även styrkegympan. Det blev i stället en utmaning i hemmaträning
vilket resulterade i många härliga bilder på Facebook.
Verksamhetsplan 2021
• Vi planerar att genomföra ett dagsläger under januari i stället för ett nyårsläger med
övernattning.
• Januari, februari och mars består av en hel del grundträning i form av:
Måndagar: gympa med Elisabeth Johansson
Tisdagar: sedvanlig löpträning vid Kinner med fokus på intervall- och backträning
Lördagar: långdistansträning samt Spinning
Samt en hel del andra pass som andra klubbar erbjuder.

•

•
•
•
•
•
•

Uppläggen kommer dock att följa de allmänna råden kring Covid-19 vilket säkerligen
kommer att påverka träningarna i början av året.
30 mars planerar vi att dra igång orienteringsträningen på tisdagarna för de olika grupperna och
vi hoppas kunna köra tillsammans vid Kinner. Vid begränsningar kommer träningen att
genomföras som under 2020 med veckans bana. Sommaravslutning för kursverksamheten
planeras till 1 juni.
Vi planerar även att hjälpa skolorna med OL-träning i mitten av april. Skolorna vi hjälper är
Fole, Stenkyrka och Väskinde.
Det uppskattade Rikslägret i juni hoppas vi kan genomföras detta år.
Tisdagen 17 augusti till tisdagen 12 oktober kör vi orienteringsträning för ungdomarna igen.
Vi planerar för en höstresa till en fastlandstävling i början av september.
I november, när tävlingssäsongen är slut, blir det som vanligt löpträning vid Kinner på tisdagar.
För de lite äldre ungdomarna, som kommer att delta på större budkavlar samt
mästerskapstävlingar på fastlandet, kommer det att genomföras ett antal aktiviteter tillsammans
med de andra klubbarna.

Tisdagshäng som 2020 fick ske
på olika träningsplatser och
utan fika
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Stugkommittén
Ulf Nilsson – ordförande
Fred Boman, Karin Skalberg, Kjell Skalberg, Peter Skalberg, Jan Lindby, Henri Hägg och Anders
Blomér
Inledning
Kommittén ansvarar för skötsel av stugor och spår samt för uthyrning och vaktmästeri.
Verksamhetsberättelse 2020
•
•

•

•
•
•

Projektet nytt duschhus:
- Vi har landat i ett förslag där vi beslutat att renovera och bygga till befintligt duschhus.
Uthyrningsverksamheten:
- Trots pandemin har uthyrningen av stugorna varit ganska bra. Novi Resort backade ur
och använde därför inte våra stugor under de fyra månader som vi hade planerat för.
På campingen har vi haft tre nya säsongscampare och under delar av sommaren har
det varit lite högre tryck.
Underhåll av stugor, spår och gräsytor:
- Edvard Pettersson har varit vaktmästare vid Kinner under sommaren och hösten
2020. Vi är mycket nöjda med Edvards arbetsinsats vilken har gjort att det varit snyggt,
välklippt och prydligt vid stugan. Under året har vi även haft hjälp av daglediga vid
några tillfällen när det behövts.
- Röjning av skog har inte blivit gjord under året som gått. Däremot har vi byggt om
delar av elljusspåret på grund av ett träd som föll på en elledning.
Städdag:
- I våras genomfördes en städdag där vi städade igenom alla lägenheter inför säsongens
uthyrning. Resultat blev som vanligt tillfredsställande.
Soppkvällarna:
- På grund av pandemin har det endast varit ett fåtal soppkvällar under våren och
hösten.
Vintervärdar och öppethållande av Kinnerstugan:
- Snön uteblev och därmed inget öppethållande av stugan.

Verksamhetsplan 2021
•
•
•
•
•
•

Projektet nytt duschhus: Vi ska lämna in ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av
duschhuset. Vi planerar att renovera damduschen under våren 2021 och resterande under
höst och vinter 2021-2022.
Uthyrningsverksamheten fortsätter som tidigare.
Underhåll av stugor, spår och gräsytor.
Vi kommer att genomföra en städdag under våren.
Soppkvällar återupptas så fort förutsättningar ges.
Edvard Pettersson kommer att tillfrågas om han vill fortsätta som vaktmästare.
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Edvard Pettersson på
Stockholm Indoor Cup – en av
få tävlingsresor 2019

DM-tävlingarna genomfördes
utan publik och gemensamma
samlingar
Linnea Kimell Tynnvall och Ida
Westfält målstämplar

Fårölägret blev ett
dagsläger med egen
medhavd lunch
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RESULTATRÄKNING 2020 Gotlands Bro OK
Verksamhetens intäkter
Intäkter tävlingsverksamhet
Nattinatta
Broruset
3-dagars
DM Sprint
Sprintcup MOL
Tävlingskort
Jungfruloppet
Resebidrag
Kartbidrag
Övriga intäkter tävling

Utfall

Budget

0
0
0
5 457
15 895
8 035
0
31 316
49 500
22 550
132 752

3 000
10 000
695 000
3 000
13 000
20 000
30 000
40 000
15 000
0
829 000

112 229
3 465
54 650
12 185
16 780
7 664
206 973

108 000
4 000
130 000
20 000
20 000
0
282 000

Intäkter medlemsavgifter
Årsavgifter

45 950

50 000

Övriga intäkter
Ränteintäkter
Försäljning Kläder
Aktivitetsbidrag
Kompensation Corona
Övriga intäkter

676
14 797
31 949
298 641
3 005

0
30 000
32 000
0
0

Summa övriga intäkter

349 068

62 000

Summa intäkter

734 744

1 223 000

Summa intäkter tävlingsverksamhet
Intäkter Kinnerstugan
Stuganslag
Dusch & tvätt
Uthyrning lägenheter
Uthyrning Kinnerstugan
Campingavgifter
Övriga intäkter stugan
Summa intäkter Kinnerstugan
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Verksamhetens kostnader
Kostnader tävlingsverksamhet
Startavgifter
Kartritning
Stockholm indoor cup
10-mila
Jukkola
GM
USM
Höstresa
25-manna
SM
Swedish Leauge
3-dagars
O-event
Övriga resor
Material
Div tävlingskom
Summa kostnader tävlingsverksamhet
Kostnader Kinnerstugan
Elkostnader
Telefon o TV
Vaktmästare
Försäkringar byggnader & maskiner
Reparation o underhåll
Arrende motionsspår
Förbrukningsmaterial
Drivmedel
Sophämtning & slamsugning
Renovering av lägenheter
Vägunderhåll
Målning
Div. stugkom
Summa kostnader Kinnerstugan
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Utfall

Budget

22 205
43 768
10 949
0
0
0
6 379
0
0
0
0
906
0
0
24 846
4 179
113 232

150 000
75 000
10 000
13 000
7 000
10 000
7 000
18 000
40 000
10 000
5 000
360 000
20 000
10 000
25 000
15 000
775 000

Utfall
68 005
4 404
32 339
15 398
11 808
12 234
3 300
1 534
3 762
0
0
3 309
591
156 684

Budget
54 000
6 000
70 000
25 000
4 000
12 000
7 000
1 000
6 500
5 000
5 000
3 000
10 000
208 500

Kostnader träningsverksamhet
Läger
Riksläger
Kurskvällar
Soppkvällar
Träningsbidrag
Div TRK
Summa kostnader träningsverksamhet

16 924
0
0
8 228
0
2 200
27 352

17 000
22 000
15 000
10 000
3 000
7 000
74 000

Övriga kostnader
Porto o kontorsmaterial
Medlemsförsäkring
Värdeförändring fonder
BROOsKet
Ledarvård
Hemsida
Administrativa kostnader

38
1 869
-9 458
11 228
0
2 747
9 127

5 000
2 000
0
12 000
3 000
3 000

Årsavgifter GOF, SOFT m.fl.
Div övriga kostnader
Inköp kläder
Lagerförändring OL-kläder
Årsfest
OL-galan
Uppvaktningar
50-årsjubileum
Summa övriga kostnader

15 080
8 919
29 070
1 500
2 536
-109
13 818
0
86 365

10 000
15 000
15 000
30 000
0
3 000
2 500
10 000
25 000
135 500

Summa kostnader

383 632

1 193 000

Verksamhetens resultat

351 111

30 000
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BALANSRÄKNING 2020 Gotlands Bro OK
Tillgångar
Lager OL-kläder
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Kassa och Bank
Kassa
Plusgirokonto
Sparkonto Nordea
Sparkonto Landshypotek
Mixfond Swedbank

2020-12-31
23 750
2 605
40 500
1 869

2019-12-31
25 250
11 473
0
5 869

3 831
808 083
295 779
193 796
210 014

2 131
422 047
295 779
193 120
200 556

Summa tillgångar

1 511 503
1 580 227

1 113 634
1 156 226

Skulder och eget kapital
Tisdagsklubben
Tottes jubileumsfond
Leverantörsskulder
Förutbetalda intäkter
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

338
11 500
12 064
371 950
833 264
351 111
1 580 227

338
12 000
23 024
287 600
799 934
33 330
1 156 226

Summa kassa och bank
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BUDGET 2021 Gotlands Bro OK
Intäkter
Intäkter tävlingsverksamhet
Nattinatta
Broruset
Resebidrag
Sprintcup/Motions OL
Tävlingskort
Kartbidrag
Jungfruloppet
Helg utan älg
Summa intäkter tävlingsverksamhet

Budget 2021
3 000
10 000
40 000
10 000
20 000
193 000
30 000
700 000
1 006 000

Intäkter Kinnerstugan
Stuganslag
Dusch
Uthyrn. lägenheter
Uthyrn. Kinnerstug
Campingavgifter
Summa intäkter Kinnerstugan

110 000
3 500
70 000
15 000
15 000
213 500

Intäkter medlemsavgifter
Årsavgifter
Övriga intäkter
Aktivitetsbidrag
Försäljning kläder
Summa övriga intäkter
Summa budgeterade intäkter

45 000
32 000
15 000
47 000
1 311 500
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Kostnader
Kostnader tävlingsverksamhet
Startavgift
Kartritning
10-mila
GM
USM
Höstresa
25-manna
SM
Swedish leauge
Övriga resor
Material
Helg utan älg
Summa kostnader tävlingsverksamhet

Budget 2021

Kostnader Kinnerstugan
Elkostnad
Telefon o TV-avgift
Vaktmästare
Försäkring
Repartioner o underhåll
Arrende motionssp.
Förbrukningsmaterial
Drivmedel
Diverse stugkom.
Sophämtning &
slamsugning
Renovering av lägenheter
Målning
Summa kostnader Kinnerstugan

Budget 2021
55 000
5 000
40 000
20 000
10 000
12 500
5 000
1 500
3 000

160 000
200 000
13 000
10 000
7 000
18 000
40 000
5 000
10 000
7 000
25 000
360 000
855 000

6 000
5 000
3 000
166 000
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Kostnader träningsverksamhet
Läger
Riksläger
Soppkvällar
Kurskvällar
Utrustning ungdom
Summa kostnader träningsverksamhet

20 000
22 000
10 000
13 000
7 000
72 000

Övriga kostnader
Porto o kontorsm
Medlemsförsäkring
Broosket
Ledarvård
Hemsida
Medlemsmöte
Inköp kläder
Uppvaktningar
Administrativa kostnader
Årsavgifter GOF, SOFT
m.fl.
Div övriga kostnader
Summa övriga kostnader
Summa budgeterade kostnader

16 000
15 000
103 000
1 196 000

Budgeterat resultat 2021

115 500

5 000
2 000
13 000
3 000
3 000
2 000
30 000
4 000
10 000
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Gotlands Bro OK
Box 1145
621 22 Visby

Coronaåret
2020 började med fest och glamour, ol-galan, idrottsgalan och årsfest där vi på idrottsgalan fick ta
emot hyllningar som Årets evenemang med Helg utan Älg 2019!
Vi såg också fram emot ett intressant och fantastiskt kul år för 50-årsjubilerande Gotlands Bro
OK.
Sen kom Coronapandemin och la sig som ett lock över hela världen och vår egen verksamhet.
Ingen tävlingsverksamhet i stort sett, förutom fyra DM-tävlingar + Ungdomstrollet som
genomfördes på ett smittsäkert sätt under hösten.
Träning och kursverksamhet kunde genomföras i mindre skala, lite utspritt genom ”veckans
bana”. Vi fick också minska på träning o rekryteringen, då många av ledare fanns i den så kallade
riskgruppen. Även uthyrningen vart lidande. Kinnerstugan behåller dock sin plats som ett härligt
andningshål i tillvaron, där vi sett en ökad aktivitet på folk som rört på sig ute under pandemiåret.
Det finns mycket, både negativt o positivt, som vi kan ta med oss från det år som gått, men nu
vänder vi blicken framåt mot ett intressant 2021. Duschanläggningen kommer under våren i stort
sett byggas om och förhoppningsvis kommer vi igång med både träning ock tävlingsverksamhet
under vår/sommar/höst. Sen avslutas hösten med vårt eget arrangemang Helg utan Älg med
Swedish Leagefinaler på File Hajdar.
Bro OK:s styrelse vill härmed tacka alla medlemmar för ett helt annorlunda år 2020!
Visby 2020-01-05
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