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Organisationsnummer 802420-3682  

  

Verksamhetsberättelse år 2020-2021  
  

Gångna året har hela samhället, och också vår verksamhet, präglats av covid-19. Detta 

till trots har verksamheten med allas våra gemensamma ideella krafter fungerat mycket 

väl och föreningen som helhet är ytterst levande och vital. Stort tack till alla 

medlemmar, tränare, funktionärer, barn, ungdomar och övriga som bidrar till vår 

framgång.  

Medlemsantalet i föreningen har ökat och är under våren 2021 totalt 260 medlemmar.   

  

Bild 1- Inga stavfel i årets verksamhetsberättelse.  

Vad gäller tävlingar har hela verksamhetsåret varit fattigt. Inställda tävlingar, så även 

vår egna Habo Challenge. Vi hoppas på ”ljusare” tider framåt och att restriktionerna 

vad gäller tävlingar och övriga sammankomster kan lättas i takt med att vi får bukt på 

smittspridningen.     

Träningsverksamheten har under året flutit på riktigt bra både inomhus och utomhus 

tack vare våra duktiga ledare och tränare, restriktioner och inskränkningar till trots. 

Något över 20 tränare har hållit igång sex olika träningsgrupper. De minsta är 6 år och 

en träningsgrupp finns för varje årskull upp till 10 år. De som är 11 år och äldre tränar 

tillsammans i en ”äldregrupp”. Vi har även några veteraner som tävlar för klubben. 

Många av våra träningsgrupper är fullbelagda då vi i samråd med ledare och i samklang 

med direktiv tvingats begränsa antalet aktiva per grupp.   



  

Bild 2 - träning på Slätten i härligt kvällsljus  

  

Styrelsens berättelse  

Verksamhetsåret startade med välkomnande av nya ordförande Lasse Elfgaard och ett 

större antal styrelsemedlemmar än tidigare år. Stort tack till Marielle och Sara i 

valberedningen som gjort ett lysande arbete.  

Styrelsen har bestått av följande:   

Ordförande         Lasse Elfgaard  

Vice ordförande       Per Orestig  

Sekreterare         Niklas Kvarnstrand  

Ekonomi och administration    Henrik Gustafsson  

     

     

Henrik Johansson  

     

     

Carolin Blomgren  

Ledamöter        Cornelia Zankl Werner  

     

     

Annika Westh  

Suppleanter        Claes Aasa  

     

     

Dan Dahlberg  

Ungdomsrepresentanter    Tindra Stenberg  

     

     

Edith Gustafsson  

  

Fimatecknare för föreningar har varit Lasse Elfgaard och Henrik Gustafsson. Styrelsen 

har under veksamhetsåret helt gått över till att hålla digitala styrelsemöten. Plattform 

för digitala möten, e-post och verksamhet är numera microsoft 365. Ny hemsida har 

också lanserats, mycket tack vare Henrik Johanssons kompetens och kunnande. Vi har 

även under året bytt plattform för medlemsregister. Nu använder vi plattformen 

Myclub. Ekonomin i föreningen är mycket god, resultatet positivt kopplat till mindre 



utgifter, fler medlemmar och goda intäkter. Separat ekonomiskt redogörelse finns 

nedan.  

 
  

1 - Habo Friidrotts nya hemsida  

  
Bild 3 - Michael Ostrelius avtackas efter 10 år som ordförande  

  

  



Ekonomisk redogörelse av verksamhetsåret 2020/21  

  

Medlemsantalet ökade mycket under året och intäkter för medlemsavgifter blev över 

110 000 kr vilket är en stor ökning sedan föregående år. I övrigt visade sig effekterna 

av covid-19 var påtagliga även för klubbens ekonomi. Omsättningen var den minsta på 

många år. Intäkterna var totalt drygt 236 000 kr. Vanliga år brukar vår egen tävling 

Habo Challenge vara vår stora inkomstkälla. På grund av covid-19 ställdes tävlingen in, 

men klubben fick stöd från staten om 10 000 kr för våra uteblivna intäkter. Det är en 

ersättning om ca 30 %. Trots att träningar fick ställas in på grund av covid-19 fick 

klubben nästa lika hög ersättning i aktivitetsstöd (LOK-stöd). LOK-stöd får klubben för 

deltagande barn och tränare på varje träningsaktivitet från både Habo kommun och 

riksidrottsförbundet. Totalt fick klubben över 45 000 kr i LOK-stöd.  

Utgiftssidan brukar domineras av startavgifter för tävlingar. I år betalde klubben drygt 6 

000 kr i tävlingsavgift. Tidigare år har denna summa legat kring 50 000 kr. Noterbart är 

att kostnaden för hallhyror (i båda Habo och Jönköping) nu är över 35 000 kr. Klubben 

köpte under året in nya startpistoler och patroner samt annan utrustning för totalt 15 

000 kr. Våra uppskattade ledare fick fodrade jackor och våra nya ledare fick 

ledarkläder, tillsammans kostade detta 12 000 kr. Då både tävlingar och 

avslutningsfesten blev inställda valde många träningsgrupper att fira 

säsongsavslutningen lite extra. Träningsgrupperna gjorde lite olika aktiviteter som fika, 

pizza, taco och Yoump. 7 000 kr kostande säsongsavslutningen år 2020. Många 

kostnader kring klubbens administration (bokföring, hemsida, medlemsregister m.m.) 

har minskat jämfört med tidigare år då styrelsen nu gör detta arbete själva. Klubben har 

också bytt till en ny plattform för medlemsregister med en lägre kostnad.  

Klubben fick ett överskott på drygt 80 000 kr. Det stora överskottet förklaras framför 

allt av minskade utgifter kopplat till tävling och träningsläger. Med årets resultat står 

klubben väl ekonomiskt rustad inför kommande verksamhetsår. Resultatrapporten är 

inklippt nedan. Hela den ekonomiska redovisningen finns i årsbokslutpärmen.  

  

Bild 4 - Säsongsavslutning hösten 2020  

  
Habo Friidrotts Förening 04  

Räkenska p2020-04-01 - 2021-03-31  

   



RÖRELSENS INTÄKTER  

Nettoomsättning  

3010 Medlems och träningsavgift 114 833 kr 
3011 Återbetalning av efteranmälningsavgifter 0 kr 
3030 Träningsläger 2 800 kr 
3049 Övriga intäkter 7 500 kr 
3110 Idrottsarrangemang 0 kr 
3111 Habo Challenge 10 000 kr 
3112 Sommarskolan 35 019 kr 
3210 Sponsorintäkter 0 kr 
3310 Lotterier/försäljning/Julskyltning 1 350 kr 
3510 Kiosk och serveringsintäkter 290 kr 
3511 Kiosk och serveringsintäkter/Challenge 0 kr 
3810 Kommunalt (Lok-Stöd) 9 730 kr 
3811 Habo Kommun 17 110 kr 
3820 Statliga (Lok-Stöd) 35 889 kr 
3830 Idrottslyftet utbildning, läger 0 kr 
3832 Riksidrottsförbundet, övriga bidrag 2 000 kr 
8300 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 58 kr 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 236 579 kr 

   

RÖRELSENS KOSTNADER  

4010 Anmälningsavgifter -6 290 kr 
4011 Efteranmälningsavgifter 0 kr 
4012 Annonskostnader -3 125 kr 
4018 Plan/hallhyror -35 018 kr 
4019 Kost/logi -3 786 kr 
4020 Inköp av tävlings- och träningsmateriel -8 376 kr 
4021 Inköp till anläggning (Utrustning) -7 110 kr 
4022 Priser, medaljer -996 kr 
4028 Tillstånd/Förbundsavgifter/Sanktionsavgifter -8 380 kr 
4030 Träningsläger, egna, UC-Småland, SvFIF -6 800 kr 
4032 Busstransporter (Hyra av minibuss) 0 kr 
4035 Ledarstöd, uppvaktning etc. -225 kr 
4049 Milersättning 0 kr 
4099 Övriga kostnader (Förbundsmöte etc.) -4 770 kr 
4111 Habo Challenge 0 kr 
4112 Sommarskola -20 278 kr 
4151 Kurser /Utbildning 0 kr 
4380 Andra aktiviteter (säsongsavslutning, Julskyltning etc.) -7 531 kr 
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror 0 kr 
4511 Inköp av kiosk och serveringsvaror Habo Challenge 0 kr 
4540 Inköp av idrottskläder/material -18 501 kr 
6110 Kontorsmaterial -643 kr 
6250 Porto / Fraktkostnader/postbox -3 300 kr 
6310 Försäkringar -2 570 kr 
6530 Redovisning / Bokföring -742 kr 
6540 Sportadmin / IT-tjänster / Hemsida etc. -7 434 kr 
6570 Bankkostnader, momsfria -1 654 kr 
6970 Tidningar, facklitteratur -491 kr 
7110 Lön sommarskoleledare -6 000 kr 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -154 019 kr 

   



Årets resultat  

8999 Årets resultat 82 560 kr 

2 - Ekonomisk resultatrapport 2020-2021  

  

  

Några ord om verksamheten 2020-21  

Vid årsmötet deltog 12 medlemmar som valde Lasse Elfgaard till ny ordförande. 

Michael Ostrelius avtackades efter 10 år som ordförande.  

Sommarsfriidrottsskola arrangerades med mycket positiv respons och duktiga 

ungdomsledare. 34 barn deltog och 6 av våra egna ungdomar var ungdomsledare. 

Michael Ostrelius höll ihop veckan på ett strålade sätt.  

Vid kretsmästerskapet hade Habo 11 deltagare. Nämnas bör att Ola Grauers slog 

klubbrekordet på 5000 meter med tiden 15.54. Förra rekordet var från år 1957.  

  

Bild 5 Några av deltagarna vid Kretsmästerskapet 5 augusti.  

Ola Grauers vann också Mariestads maraton (2.43.33) och fick utmärkelsen årets 

prestation i Habo friidrott. Ola, Per Orestig och Niklas Agnesund presterade även bra 

på veteran DM i halvmaraton i Kalmar. Per tog guld i M35 (1:17:20), Ola guld i M40 

(1:15:51) och Niklas silver i M40 (1:17:07).  

  



Bild 6 - Niklas, Ola och Per  

Mångkamps UDM fick i år gå på hemmaplan. Det gav många fina resultat och 

personliga rekord. Vann sina klasser gjorde Theodor Rogö, Nike Blomgren och Irma 

Westh.  

Klubbtävlingar genfördes vid flera tillfällen för att kompensera för alla inställda riktiga 

tävlingar.  

Hela 5 Habo-lag deltog vid lag-UDM i 11 års- och 13 årsklassen. 11-årsklassen gick 

helt på hemmaplan medan 13 åringarna körde första matchen hemma och andra 

matchen i Ljungby. Våra tjejer i F13 tog silver.   

 

  

Bild 7 våra 26 deltagare vid första matchen på hemmaplan lag-UDM  

  

Bild 8 – 11-årsklassen match 2 på hemmaplan, lag-UDM..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Bild 9 Bortamatchen i Ljungby, lag-UDM.  

Mini-OS gick av stapel 24 september med jättemånga deltagande barn och 

genomgående fina prestationer. Dunderlasse var på också på besök.  

  

Bild 10 - Dunderlasse besöker Mini-OS.  

Endast ett läger genomfördes detta covid-år. Det var GM-läger i Växjö där 7 aktiva och 

en ledare deltog. Lägret var uppskattat med träning, trevligt umgänge och besök av 

landslagshjältarna Daniel Ståhl och Angelica Bengtsson.  

Nu hoppas vi att covid försvinner och att nästa år blir ett riktigt ”dunderår”!  


