
 
 
 

Muskö IF Årsmöte 
 
Dagordning 
 
1. Årsmötets öppnade. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
6. Fastställande av föredragningslista. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret. 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets/räkenskapsåret. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av medlemsavgift. 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets/räkenskapsåret. 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av  1 år 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning 
för en tid av 1 år 
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. 
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening har rätt att 
representera med ombud) 
15. Övriga frågor 
16. Mötet avslutas 
  



 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MUSKÖ IF 
 

Verksamhetsåret 2020 
 

 
 
1. Fakta om året som gått: 
 
Medlemsavgift är 200 kr medlem/år samt 100kr/Aktivitet   

Familj 400 kr/år 

Stödmedlem 50 kr/år 

 
  Antal betalande medlemmar vid årets slut 

 
   Totalt: 49st medlemmar 
                4st stödmedlemmar 

 
 

 Uthyrning av Klubblokalen: 
Ingen uthyrning 

  
                                         
Styrelse: 

Ordförande:  Lionel Marshall 
            Sekreterare:  Lisa Rigert 
            Kassör:          Frida Söderström 
            Övriga ledamöter: Bo Dertell, Mikael Öhman, 
                                             Lage Öhlund 
            Suppleanter:          Niklas Olofsson, Gunnar Adolfsson, Ulla-britt Öhman 
 
 
 

 
Ordförande                           Kassör                          Sekreterare 

                     Lionel Marshall                     Frida Söderström                      Lisa rigert 
 
 
                      Ledamot                               Ledamot                            Ledamot                         
                    Bo Dertell                            Mikael Öhman                     Lage Öhlund 
 
 
 
 
 
 
 
Antal protokollförda styrelsesammanträden:  



 
 
2. Styrelsens berättelse 

 
2020 har varit ett år som inget annat. Vi har sett förändrade levnadsvanor, lärt oss nya ord 
såsom social distansering och hemester och många har fått ställa om till att bli mer digitala. 
Men vi har även sett positiva trender där många har sökt sig till naturen samt öppnat upp för 
träning och motion utomhus. 
Pandemin har slagit ganska hårt på vår verksamhet så som för så många andra verksamheter under 
2020 då många av våra aktiviteter har fått ställas in. 
Musköloppet som är återkommer varje år fick ställas in och vi hoppas på att kunna välkomna till 
ett muskölopp 2021om pandemin tillåter. 
Under året som varit har vi haft 4st protokollförda möten. Och vi har 2st arbetsdagar där vi 
färdigställt det nya köket samt målat om i hallen och i den stora lokalen m.m. 
Vi hann i början av året köra igång några av aktiviteterna så som Zumban, cirkelträningen, 
inomhuscykling och barngympan men fick avsluta alla aktiviteter då pandemin starta. 
Den enda aktivitet som vi kunna utöva är cyklingen som kördes igång i april-sep 
I december hade vi tomtesmyg med tipspromenad på motionsspåret där man gick samlade 
familjevis (coronasäkrat) vilket vart jätte uppskattat bland barn och vuxna. 
Tomtesmyget kommer nog bli en återkommande aktivitet. 
Som sagt detta år har verkligen varit ett annorlunda år, nu blickar vi framåt mot 2021 för det 
kommer att bli bättre. 
 
Muskö Idrottsförening 
Styrelse 
 
 

 
 

3.Verksamhetsplan för 2021  
 

 
• Musköloppet (om läget för covid-19 tillåter) 
• Mountainbike kör igång i april  
• innebandy (om läget för covid-19 tillåter) 
• Utegymmet kommer att göras upprustas med nya stationer, 2st boulebanor m.m. 
• cirkelträning 
• zumba 
• Motionsbingo 
• Tomtesmyg 

 
  

Muskö Idrottsförening 
Styrelse 
  
  



 
 

Verksamhetsberättelse Cirkelträning 2020 
 
Vi drog igång cirkelträning i början av året och var riktigt peppade allihopa efter julens uppehåll. 
Vi hann inte med många pass innan pandemin drog in och vi fick ställa in. 
Efter sommaren gjorde vi ett nytt försök med att hålla i våra pass. 
Då många är äldre av deltagarna och gympasalen på Muskö är väldigt liten blev det stort 

manfall. Vi körde på några gånger innan den andra vågen av pandemin kom och vi på nytt fick 
ställa in. 

Cirkelträningen innebär träning vid olika stationer. Vid varje station gör man en övning i ca 40-
60 sek, vilar i ca 10 sek och går sen vidare till nästa station. 

Vi tränar alla de stora muskelgrupperna. Ex på övningar är armhävningar, situps, squats, 
hantelrodd, upprätt rodd med skivstång och knäböj. 

Vi börjar alltid med uppvärmning och avslutar med stretchövningar. 
 
/ Frida Söderström 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse Musköloppet 2020 
 
På grund utav den rådande pandemin fick vi ställa in årets upplaga av Musköloppet. 
 
 
/ MajBritt Gamrell 

 
  



 
 
Verksamhetsberättelse Zumba® Fitness på Muskö 2020 
 
Verksamhetsåret 2020 går verkligen till historien – av många skäl - och i den här 
verksamhetsberättelsen kommer jag lyfta fram allt positivt som hänt! 
 
Terminen startade 27 januari på sedvanligt sätt med positiva och glada deltagare (som vanligt). 
31 januari deltog några deltagare från Zumba Fitness i ”Red Zumba Party” i Moasalen Ösmo, 
arrangerat av min fantastiska vän och kollega Loreto på Loreto Dance & Fitness. 
 
Terminen fortsatte sedan fram till 16 mars då beslut togs att inomhusträningen skulle pausas. 
Då längtan efter Zumban blev för stor, var vi några som den 8 april körde ett pass på grusplanen 
utanför klubbstugan. Underlaget var dock inte optimalt och andra omständigheter gjorde att vi 
inväntade bättre väder för att kunna flytta ner till Grytholmen. 
 
16 maj samlades ett antal från vårt glada gäng till en gemensam och säker middag på Sjökrogen. Så 
härligt att ses igen och få skratta och prata och samtidigt njuta av god mat och dryck! 
En sommar utan Sommar-Zumba på Grytholmen är verkligen ingen riktigt sommar! 
För åttonde sommaren i rad samlades en härlig skara på dansbanan för att få träna och bli glad i 
fantastisk skärgårdsmiljö. 
 
Även om vi detta år inte hade gästinstruktörer ute som vi brukar, var det fantastiskt att kunna 
träffas och träna med möjlighet till ordentligt med plats och frisk luft och som grädde på moset så 
kom Petra ut och gästspelade. Hon har varit med sedan starten på Sommar-Zumba på Grytholmen! 
 
Efter några utomhuspass flyttade vi så in i gympasalen igen 14 september. Maxantal på 10 
personer och anmälan till passen fungerade väl och vi tränade sedan tillsammans fram till 18 
oktober då alla inomhusaktiviteter pausades igen. 
 
För att hålla igång och ändå få träffas drog vi istället igång med organiserade promenader – mycket 
uppskattat och mysigt! (Men det är ju inte riktigt samma sak som Salsa, Merengue och Cumbia =0) 
Det jag verkligen kommer ta med mig från 2020 är hur viktig vår verksamhet i Muskö IF är – både 
ur ett hälsofrämjande perspektiv genom att träna sin kropp för att hålla sig frisk och stark, men 
också ut ett socialt perspektiv. 
 
Den sociala kontakten och känslan av att ingå i ett sammanhang är otroligt viktigt för den psykiska 
hälsan och det har varit extra tydligt under 2020 då många varit tvungna att isolera sig. 
 
Det har varit oerhört positivt att alla verkligen har ansträngt sig, ställt om (ibland med kort varsel) 
och hållit i och ut, så att vi trots allt har kunnat ses så mycket som vi gjort! 
 
Stort tack för det gångna Zumba-året och hoppas att vi snart kan dansa och träna tillsammans igen! 
Glöm inte att ni är fantastiska! 
 
/Elizabeth 
 
  



 
 
Verksamhetsberättelse Mountainbike 2020 
 
2020 blev ett annorlunda år men vi hann med att köra inomhusträningen som genomfördes på våra 
spinningcyklar i klubblokalen på måndagar under vintern.  
 
Vi körde även måndagsträningarna utomhus som vanligt under året.  
 
Första veckan i september åkte vi ned till Isaberg i småland där vi cyklade under 3 dagar på Isaberg 
Mountain resort. 
 
/ Bo Dertell 
 
 
  



 
 
Muskö Idrottsförening 
Resultaträkning 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Behållning vid årets början: 
Kontant i kassan     2 822.00 kr 
Bankgiro            276 893.77 kr 
Summa            279 715.77 kr 
 
Intäkter 
Försäljning     1 578.00 kr 
Stödmedlem        300.00 kr 
Musköloppet     2 000.00 kr 
Medlem     9 800.00 kr 
Zumba      1 800.00 kr 
Innebandy        200.00 kr 
Tisdagsträning     2 050.00 kr 
Övrigt                71 540.00 kr 
Erhållna bidrag              71 910.00 kr 
 
Summa intäkter           161 178.00 kr 
 
Kostnader 
Varuinköp    -1 724.00 kr 
Lokalhyra    -2 990.00 kr 
Fastighetskostnader             -25 389.00 kr 
Förbrukningsinventarier  -4 292.00 kr 
Förbrukningsmaterial       -309.50 kr 
Reparation och underhåll             -28 176.00 kr 
Kontorsmaterial   -1 662.00 kr 
Bankavgifter    -6 847.00 kr 
Diverse kostnader              -11 549.00 kr 
Musköloppet        -870.00 kr 
Svensk Fri/Cykelförbundet  -8 505.00 kr 
Arvode    -2 997.00 kr 
 
Summa kostnader            - 95 311.91 kr 
 
 
Årets resultat               65 866.09 kr 
Behållning vid årets slut 
Kontant i kassan     2 940.00 kr 
Bankgiro             342 641.86 kr 
Summa              345 581.86 kr 
 
Muskö den 27 januari 2021 
 
 
Frida Söderström 
Kassör 


