
Verksamhetsberättelse för Istrums SK 2020 

Styrelsen har bestått av Ordf. Doris Danielsson. Vice ordf. vakant.  Sekr. Thomas Jakobsson,  

vice Sekr. Malin Ander.  Kassör Jane Johansson, Stugkommittén Inger Funk Börjesson.  

För sektionerna: Christer Svantesson, Urban Andersson, Roger Thorin, Stefan Andersson och 

Mikael Andersson. 

Vid årets slut hade föreningen ca 400 medlemmar. 

Detta år har inte varit likt något annat. Det har till största del präglats av Covid-19. Omställda 

och inställda möten har blivit ”det vanliga”. Styrelsen har träffats IRL och digitalt fem gånger. 

De båda klubbmötena och julbordet i Vallegården har ställts in för att inte blanda människor 

från olika sektioner. Föreningens normalt största inkomstkälla, Bilbingon i Axvall har också 

av naturliga skäl fått ställas in. I detta läge när inkomstkällor försvinner har 

Sparbanksstiftelsen Skaraborg och deras stöd till fritid och kultur varit ett välkommet 

ekonomiskt tillskott som delvis täckt upp för budgeterade intäkter. Föreningen har i samband 

med LOK-ansökan granskats av RF. Föreningens bokslut och ekonomi redovisas i separat 

dokument. 

Arbetsgruppen som arbetar med klubbstugan har under året börjat bolla idéer inom gruppen 

för att så småningom kunna visa några förslag. Det är den stora mixen av kompetenser inom 

föreningen som skapar förutsättningarna för gemenskapen över generations- och 

sektionsgränserna. Detta är något vi ska vara stolta över. 

Föreningen har varit ansluten till följande specialförbund, Svenska Bordtennisförbundet, 

Svenska Bouleförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Orienteringsförbundet och 

Svenska Skidförbundet. Dessutom Svenska Gång- och vandrarförbundet och Svenska 

Parasportförbundet. 

Slutligen vill styrelsen tacka för det stöd och förtroende som kommit oss tillgodo under 

verksamhetsåret, inte minst det goda samarbetet med kommunen och Sparbanksstiftelsen 

Skaraborg. Vi ser nu med tillförsikt fram mot ett nytt spännande verksamhetsår där vi kommer 

att möta utmaningar, men också glädje i förvissningen om att föreningen fyller en uppgift i 

sitt arbete med att aktivera ung som gammal. 
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