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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Årsmötet 

Föreningens årsmöte hölls 2021-02-26 i Idrottens Hus.  

Styrelses sammansättning 

Ordförande  Kjell Thelberg 

Sekreterare  Donald Forstén 

Kassör  Lena Israelsson 

Ledamot/ vice ordförande Åsa Sjöström 

Ledamot  Tomas Winther 

Ledamot  Amanda Stendahl 

Ledamot  Hamid Salimi 

Suppleant  Maja Andersson 

    

Adjungerad  Rickard Dahlgren 

Revisor  Alf Forsberg 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har utöver sitt konstituerande möte haft 8 protokollförda samman-

träden och ett antal mail- och telefonkontakter. 

Styrelsen har under året fortsatt arbetet med föreningsutveckling. 

P g a coronapandemin har de flesta styrelsemötena genomförts digitalt.  

Verksamheten har även detta år påverkats av pandemin. 

 

Medlemmar 

Vid årets slut hade vi 101 medlemmar (52 män varav 19 i åldern 0 – 20 år 

och 49 kvinnor varav 16 i åldern 0 – 20 år).  

Special Olympic School Day och Hjältehelgen 

SO-dagen och Hjältehelgen, två stora arrangemang som vi är delaktiga i 

ställdes även detta år in pga. av coronan.  

Elinnebandy 

Då pandemin höll i sig under våren flyttades träningen online. Det blev en 

timme i veckan med fysövningar och quiz om sporten för att hålla kunskapen 

uppe och chans att lära sig något nytt på köpet. Då elinnebandyn inte är spe-

ciellt fysisk så var deltagarantalet ganska lågt så i april ställdes även dessa 

in.  



 
 

I juni anordnades en träff utomhus för att ha skoj tillsammans trots ett tråkigt 

halvår utan elinnebandyträningar. Det bjöds på korvgrillning, fika och tipspro-

menad. En lyckad tillställning där nästan alla spelare deltog. En ny tränare 

har rekryterats och gjorde sin första entré här.  

Sporten bytte namn från elhockey till elinnebandy under året.  

Det kunde ordnas ett camp i augusti 

som en uppstart inför höstens trä-

ningar. Två dagar fulla med elinne-

bandy. Efterlängtat enligt de som kunde 

vara med.  

Hösten har sett mer normal ut. Träning-

arna har körts måndagar och tisdagar 

kl 18-19.30 på Dragonskolan igen. Tätt 

inpå uppstarten låg Pre-games i Gävle 

18-19 september. Två lag åkte ner. Väl-

digt skoj, tufft och intensivt. Ena laget 

knep en andraplats och andra laget en 

femteplats.  

Showdown/fys 

Under vårterminen hölls det liveträningar online istället för de fysiska träf-

farna. Lite mer utmanande att hitta utrymme hemma för träning och att för 

tränaren se och coacha rätt teknik. I maj kördes det igång fysiskt med både 

showdown och fys igen.  

Höstterminen har rullat på utan konstigheter. En ny deltagare har hittat hit. 

Jätteskoj! Timmen delas upp med ungefär hälften fys och hälften showdown. 

Lite beroende på antal deltagare och vad de är taggade på att göra.  

Parasport cirkel 

Vårterminen startade först i mars och då online pga pandemin. Det gjordes 

online videos som kunde ses och tränas till i stället för de fysiska träffarna. I 

maj och första delen av juni kunde träningarna hållas på plats på IKSU igen.  

Höstterminen startade i gång i slutet av augusti och pausade för juluppehåll i 

mitten av december. Några gånger föll bort pga brist på tränare. Det har varit 

mellan 3-6st deltagare. Träningen har anpassats efter Folkhälsomyndighet-

ens rekommendationer och vilka regler IKSU haft på sin anläggning.  

Goalball 

Träningarna har kunnat köras som vanligt med lite extra noga koll på hand-

hygien och inte dela ögonbindlar med varandra. Det är för det mesta tre spe-

lare på träningen regelbundet och två andra som kommer ibland. Det har 

kommit tillskott i tränarstaben så nu finns det två tränare totalt men inte alltid 

båda kan delta varje vecka. Under hösten har det varit ett par sammankoms-

ter där laget deltagit som individuella spelare eller som lag. Ett av dessa var 

SM i december. Häftig och lärorik upplevelse. Tyvärr pga sjukdom saknades 

avbytare vilket blev en allt för stor utmaning för att orka hålla hela vägen. 



 
 

Ändå lärorik upplevelse. En av spelarna har deltagit på ett par landslagssam-

lingar.  

Ett stort lyft är att mål äntligen har kunnat köpas in samt nya bollar och ögon-

bindlar.  

 

Rörelseglädjegruppen 

Vi tvingades under hösten byta lokal till Mariehemsskolan och Bräntbergs-

skolan. Det stora intresset för verksamheten innebar att vi numera har två 

grupper, men på grund av pandemin har vi tvingats stänga ner verksamheten 

under en längre period. I samband med Halloween arrangerades en särskild 

aktivitet med temat Halloween. 

 

Sponsorer/samarbetspartners/gåvor/bidrag 

Våra tidigare samarbetspartners/sponsorer Aktiv Assistans, IKAB, FRIA AB, 
L&S Assistans och Mercado har även det gångna året fortsatt att stödja vår 
verksamhet. Vi har också fått nya sponsorer: M Bohlin Ort AB, Max Matthies-
sen SB och Salimi tolk AB 

Umeå Energi beviljade även 2021ett bidrag till föreningens verksamhet. 

Fritidsnämnden lämnade 2021 ett ökat årligt verksamhetsbidrag. 

Ekonomi 

Vår största utmaning är vår ekonomi.  

Elinnebandyn är en kostnadskrävande idrott. Många av de stolar vi har börjar 

vara gamla och kräver mycket underhåll och reservdelar. Det är naturligtvis 

positivt att vi 2019 fick en möjlighet att köpa en ny stol, men vi måste arbeta 

för att inom de närmsta åren skapa utrymme för ytterligare minst en ny stol.  

De få möjligheter vi har till idrottsutbyte i form av cuper kräver långa resor 

och kostar därför mycket. Samtidigt är det viktigt att kunna göra dessa resor 

dels för att ha något att se fram emot dels för att utvecklas. 

Med nuvarande kommunala bidrag och hyrestaxor och behov av investe-

ringar i utrustning så krävs ytterligare jakt på extern finansiering. 



 
 

Under hösten sålde vi Saffransburkar vilket tillförde kassan välbehövliga       

7 056 kr. 

Utöver det kommunala aktivitets- och särskilda bidraget har under året föl-

jande bidrag beviljats: 

Jerringfonden 20 000 kr till deltagande i cuper 

Jerringfonden 30 000 kr till delfinansiering av elinnebandystolar 

Linnena och Josef Larssons stiftelse 75 000 kr 

Tore A Johanssons stiftelse 50 000 kr 

Fritidsnämnden bidrag till ActiLeg 35 000kr 

Fritidsnämnden bidrag till syntolkade idrottsmatcher 30 000 kr 

RF/SISU bidrag till goalball-mål 18 000 kr 

RF/SISU återstartsstöd 4 000 kr 

Vi är tacksamma för våra trogna och våra nya sponsorers och bidragsgivares 

stöd.  

En effekt av pandemin och att vi inte kunnat bedriva vår verksamhet i full ut-

sträckning har inneburit att vi inte kunnat söka kommunalt och statligt aktivi-

tetsbidrag i samma omfattning som tidigare. Vi har å andra sidan inte haft så 

höga lokalkostnader.  

Årets stora överskott förklaras av att nettokostnaden för de olika verksamhet-

erna minskat eftersom lokalkostnaderna överstiger intäkterna från aktivitets-

stödet och de bidrag som redovisats ovan. Vi bygger också upp kapital för in-

köp av bl. a elinnebandystolar/reservdelar 

Slutord 

Även 2021 blev på grund av pandemin inte riktigt som vi tänkt. En utmaning 

är att få alla att komma tillbaka när våra verksamheter kommer igång. 

Några andra utmaningar de kommande åren är att utveckla våra verksam-

heter, behålla nuvarande medlemmar, rekrytera fler deltagare och fler ledare 

samt erbjuda ledare, medlemmar och föräldrar utbildning inom Parasport. 

Umeå februari 2022 

 

Kjell Thelberg       Lena Israelsson       Donald Forstén      Åsa Sjöström 

 

Thomas Winther   Amanda Stendahl     Maja Andersson   Hamid Salini 

 

 

Rickard Dahlgren 


