
 
 
 

    Muskö IF Årsmöte 2020-09-22 
 
 
 

 

 
Dagordning 
 
1. Årsmötets öppnade 
2. Godkännande av dagordning 
3. Mötets öppnande 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet 
6. Val av 2 justerare för mötet 
7. Styrelsens verksamhetsberättelser 
8. Kassarapport för 2019 
9. Revisionsberättelse 
10. Från om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Val av ordförande för 2020 – nyval 1 år 
12. Val av 3 st ledamöter – nyval 2 år 
13. Val av 3 st suppleanter – nyval 1 år 
14. Val av 2 st revisorer – nyval 1 år 
15. Val av 2 st till valberedningen – nyval 1 år 
16. Val av 1 st materialförvaltare – 1 år 
17. Val av ansvarig till idrottsplats/klubbhussektionen – 1 år 
18. Val av ansvarig/ansvariga till Musköloppsektionen – 1 år 
19. Val av ansvarig till cykelsektionen – 1 år 
20. Val av ansvarig till innebandysektionen – 1 år 
21. Fastställande av medlemsavgift 
22. Fastställande av styrelsearvode för 2020 
23. Inkomna motioner, skrivelser och rapporter 
24. Övriga frågor 
25. Mötets avslutande 
 
 
  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MUSKÖ IF 
 
Verksamhetsåret 2019 
 
1. Fakta om året som gått: 
 
Medlemsavgift är 200 kr medlem/år samt 100kr/Aktivitet/Termin   
Familj 400 kr/år 
Stödmedlem 50 kr/år 
 
Antal betalande medlemmar vid årets slut 
Totalt: 85st medlemmar 
 
Uthyrning av Klubblokalen: 
Klubblokalen har hyrts ut till Pensionärsföreningen onsdagar from maj-sep 
                                         
Styrelse: 
 
Ordförande: Lionel Marshall 
Sekreterare: Lisa Rigert 
Kassör:  Frida Söderström 
Ledamöter:  Bo Dertell,  

Mikael Öhman, 
Lage Öhlund 

Suppleanter: Niklas Olofsson,  
Gunnar Adolfsson,  
Ulla-britt Öhman 

 
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 4 st 
 
2. Styrelsens berättelse 
 
Under det gångna året har vi haft 4st protokollförda möten.  
Vi har arrangerat det årliga Musköloppet som gick av stapeln 13/7-2019 
I januari hade vi julgransplundring med en trollkarl på hembygdsgården vilket var väldigt uppskattat 
av både barn och vuxna 
Det påbörjades en renovering av det nya köket i höstas. 
Vi har ju haft problem med elen i klubbhuset; men nu har vi installerat ett nytt elskåp samt ny 
elkabel till klubbhuset vilket också medförde att Muskö IF fick teckna eget el-abonnemang, nu går 
det att använda bastun m.m.  
Installationen utfördes av Anders Olssons el. 
Vi har undersökt möjligheten till att bygga eget gym, även inlett samtal med Arbottna säteri för att 
eventuellt gemensamt se över möjligheten till att bygga ett gym. 
  
Våra aktiviteter under året har varit 
 

• Mountainbike samt inomhus spinning 
• Innebandy 
• Zumba 
• Cirkelträning 
• Barngympa 



Verksamhetsberättelse Musköloppet 2019 
 
Det tjugoåttonde Musköloppet gick av stapeln den 13 juli.  
Vädret var som vanligt strålande och 271 personer startade samt ca 100 knattar. Många åskådare 
och anhöriga besökte start och målområdet där det fanns grillat, fika, ponnyridning, 
fästingsvaccinering och loppis.  
Vi har 14 olika klasser som startar i fem omgångar. De olika banorna är 10, 5, 2,5 samt 1,5 kilometer. 
Knatteloppet är några 100 meter.  
Dagen avslutas med en stafett där kompisar, företag eller föreningar bildar lag och tävlar mot 
varandra. Alla som tävlar får medalj och de som kommer på pallplats får pris, som många företag 
med flera i närområdet har sponsrat.  
Nytt för i år var att funktionärerna hade blå t-shirts med tryck på ryggen. Det underlättade för 
åskådarna om de hade någon fråga. 
 
/Majbritt Gamrell 
 
 
Verksamhetsberättelse Zumba 2019 
 
Efter en period då deltagarantalet i Zumban sjunkit något, skedde under 2019 en nytändning då 
flera nya anslöt sig till den trogna skaran. 
Vårterminen startade 11 februari och vid tolv tillfällen dansades det med stora leenden bland annat 
Salsa, Merengue, Reggaeton och Cumbia så svetten lackade. 
25 juni var det dags för den traditionsenliga Sommar-Zumban på Grytholmen - den sjunde i 
ordningen. Under tre tisdagar och två lördagen ledde fantastiska gästinstruktörer tillsammans med 
Muskös egen Zumba-instruktör passen för Musköbor, sommargäster och fastlänningar! 
7 oktober var det dags för höstens pass och tio gånger senare avslutades terminen med 
traditionsenlig fika den 16 december. 
 
/Elisabeth Painio 
 
 
Verksamhetsberättelse cykelsektionen 2019  
 
Under året har vi kört mountainbike träningar på måndagar under vår, sommar och höst.  
Några av klubbens åkare har även synts på tävlingar runt om i landet.  
Under hösten startade vi även upp inomhuscykling på våra spinningcyklar och även det på 
måndagar i klubbstugan.   
 
/Bo Dertell 
 
Verksamhetsberättelse Barngympa 2019 
 
På barngympan brukar vi oftast först köra en hinderbana med lite olika "grenar". Hoppa, klättra, 
krypa, slalom och springa. Vi hjälps åt allihop och plocka fram och plocka bort och alla är med och 
bestämmer vad vi ska göra just den gången samt hur banan ska se ut. Efter det så brukar vi köra lite 
lekar, tex "under hökens vingar" och banankull. Några gånger har vi provat på lite bandy eller haft 
bollar framme som vi både sparkat till varandra eller kastat och försökt fånga. Vi brukar ha musik på 
så att det blir lite fart och trevlig stämning. Det är ca 4-8 barn varje gång och det är i åldrarna 2-8 år 
 
/Mathilda 



Verksamhetsberättelse Innebandy 2019 
 
Vi är ett gäng både vuxna och äldre barn som spelar innebandy tillsammans 
2 timmar varje onsdag. Vi har även försökt spela på söndagar men då har det varit för få deltagare. 
Det brukar vara mellan 6 – 10 deltagare vid varje tillfälle. 
Vi spelar match, 3 mot 3 + avbytare. Först till 10 poäng, sen byter vi lag. 
 
/Robin Gardell 
 
 
Verksamhetsberättelse Cirkelträning 2019 
 
Under våren och hösten har vi en gång i veckan haft cirkelträning. 
Det har varit ett stort antal deltagare varje gång och alla har verkligen uppskattat den här typen av 
träning. 
Cirkelträning går ut på att man vid varje station gör en övning i ca 40-60 sek, vilar i ca 10 sek och går 
sen vidare till nästa station. 
Vissa tillfällen har vi kört tabata. Då är man på varje station 4*50 sek med 10 sek paus emellan. 
Vi försöker träna nästan alla muskelgrupper. Ex på övningar är armhävningar, situps, squats, 
hantelrodd, upprätt rodd med skivstång, knäböj. 
Nästa alla vikter och redskap har lånats ut av folk här på Muskö. 
Vi börjar alltid med uppvärmning och avslutar med stretchövningar. 
 
/ Frida Söderström 
 
 
3. Verksamhetsplan för 2020  
 

• Musköloppet   
• Mountainbike  
• Innebandy  
• Cirkelträning 
• Sätta upp nya markeringar på spåren 
• Skötsel av rinken vintertid (spola om vädret tillåter) 
• Spåra för skidåkning (om vädret tillåter) 
• Zumba 
• Barngympa 
• Färdigställa köket i klubbhuset 
• Fortsätta underökningen att bygga eget gym 

 
 
  



4. Ekonomisk rapport 
 
Resultaträkning 2019-01-01 - 2019-12-31 
 
Behållning vid årets början: 
Kontant i kassan 2 822.00 kr 
Bankgiro 280 786,53 kr 
Summa        283 608,53 kr 
 
Intäkter      
Stödmedlem                300.00 kr 
Musköloppet        126 463.00 kr 
Medlem                          11 500.00 kr 
Zumba             2 500.00 kr 
Cykling                100.00 kr 
Innebandy             1 700.00 kr 
Övrigt 110.00 kr            
Barngympa    500.00 kr 
Tisdagsträningen              2 200.00 kr 
Erhållna bidrag                          66 391.00 kr 
 
Summa intäkter 211 764.00 kr 
   
Kostnader   
Lokalhyra           - 5 049.19 kr 
Övriga lokalkostnader          -  9 128.00 kr 
Fastighetskostnader          -  4 085.00 kr 
Reparation och underhåll                        - 48 403.00 kr 
Reklam och PR              - 375.00 kr 
Kontorsmaterial                             - 578.00 kr            
Försäkringar         - 11 244.00 kr 
Bankavgifter           - 5 835.00 kr 
Diverse kostnader         - 22 876.57 kr 
Musköloppet                                                             - 95 876.00 kr 
Aktiviteter                                                                   - 1 105.00 kr 
Svensk Friidrott/Cykelförbundet                             - 8 105.00 kr 
Löner - 2 997.00 kr 
  
Summa kostnader                        - 215 656.76 kr 
 
Årets resultat                                    -  3 892.76 kr 
Behållning vid årets slut 
Kontant i kassan                                                           2 822.00 kr 
Bankgiro                                                                    276 893.77 kr 
Summa                                                                      279 715.77 kr 
 
Muskö den 15 mars 2020 
Frida Söderström, Kassör 






