Verksamhetsberättelse Karlstad lek- och sportklubb 2020
Styrelse: Ordförande - Evelina Tufvesson
Vice ordförande - Christian Bjernér
Sekreterare - Amanda Tufvesson
Kassör - David Karlsson
Ledamöter - Marika Svensson (samordnare), Erik Blom (samordnare)
Suppleanter - Kristin Wiksell, Elin Eriksson (Valberedare), Esmeralda Hansson (Valberedare).
Revisor - Annika Österdahl

KLSK i sin nuvarande form uppstod våren 2018 i och med att grundaren Nina Nilsson lämnade
Karlstad och valde att överlåta verksamheten till medlemmarna under avtal med Friendly Brains.
KLSK är därmed en medlemsstyrd förening där ambitionen är att alla deltagare bidrar till
verksamheten. Tillsammans är vi en mångsidig lek- och sportklubb för alla över 18 år som vill röra på
sig, ha roligt och umgås under kravlösa former. KLSK vill vara ett mer varierat alternativ/komplement
till dagens utbud av sport- och fritidsaktiviteter för vuxna. KLSK vill främja välmående och delaktighet
genom lek och idrott samt social och kreativ utveckling. Verksamhetens mål är att erbjuda
medlemmar möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.
Vår löpande verksamhet innebär att vi träffas en gång i veckan ( s.k. “Tisdagssport”) och utövar olika
typer av sport och lek, helt utan prestige. Fokus ligger på gemenskap och fysisk aktivitet. Två
styrelsevalda samordnare ser till att en aktivitet planeras varje tisdag. Samordnare ser också till att
lokalen är upplåst, annonserar aktiviteten, håller i uppvärmning och presenterar kvällens upplägg om
en medlem själv inte vill göra det. Alla medlemmar kan föreslå och/eller leda en aktivitet.
Utöver Tisdagssporten kan alla medlemmar när som helst föreslå eller bjuda in till olika typer av
events, arrangemang eller andra typer av aktiviteter, stora som små. Det kan vara allt från spelkvällar
till att gå på bio eller spela golf. Detta sker i nuläget genom vår facebookgrupp. Gäller det t.ex. en
kväll med samkväm eller en cykeltur är det fritt fram att bjuda in under sitt eget namn via KLSK:s
medlemssida. Gäller det ett större event där även icke-medlemmar är välkomna behöver de som är
administratörer för KLSK:s facebooksida göra ett event som då är under KLSK:s flagg. Kontakta
någon av styrelsemedlemmarna om du har ett sådant förslag på aktivitet.

Inre verksamhet
Under årsmötet 2020-02-11 beslutades det att behålla åldersgränsen på 18 år. Tidigare var
åldersgränsen tänkt att formellt avskaffas för att möjliggöra avtal med Korpen som i slutändan inte
blev aktuellt.
Under versamhetsåret som erbjöd särskilda utmaningar med tanke på coronapandemin hölls fyra
styrelsemöten varav de flesta digitalt. Styrelsens arbete kom att kretsa kring hur verksamheten skulle
drivas på ett säkert sätt för att undvika smitta. Beslut togs om att hålla tisdagssport utomhus i
möjligaste mån. Medlemmarna fick också särskilda förhållningsregler. Vid styrelsemötet 2020-11-15
beslutades att ställa i resterande gemensam träning och i stället uppmuntra individuell träning genom
utmaningar och rörelsebingo.

Ekonomi: KLSK har av ovanstående skäl haft en lägre aktivitet än tidigare och därmed också lägre
utgifter. Vi har dock jobbat för att använda oss av aktuell budget så att de i möjligaste mån kommit
våra medlemmar till del. Förslag lades 2020-11-15 att lägga medlemsavgiften på 100 kronor för året
2021, medan vårterminsavgiften uteblir.

Yttre verksamhet
Tisdagssport: Under årets början har föreningen bedrivit sin sportaktivitet i Herrhagsskolans
gymnastiksal under ledning av samordnare. Runt mars månad drabbades Sverige av
coronapandemin vilket kom att påverka den yttre verksamheten. Detta till trots kunde vi erbjuda
utomhusaktiviteter till våra medlemmar fram till november 2020 då den gemensamma träningen
upphörde på obestämd tid. Ingen smittspridning inom verksamheten har kommit till vår kännedom.
Fristående aktiviteter: Utöver Tisdagssport

genomfördes en Kick-off 1/9 med femkamp i

Mariebergsskogen. Kastorama under Erika Larssons ledning var minst sagt kyligt men inte desto
mindre uppskattat. Julavslutning 13/12 skedde med klapp- och kontrolljakt spritt över Karlstad och
uppföljande quiz på videolänk senare under kvällen.

Slutord:

Året 2020 har med sin coronapandemi och isolering erbjudit särskilda utmaningar för människor i stort
och gemenskapsföreningar i synnerhet. Vi ser ett framtida behov av upprätthålla verksamheten under
2021 som vi hoppas bjuder på minskad smitta, lättade restriktioner och ökad gemenskap.
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Karlstad Lek- och Sportklubb

Förenklat årsbokslut KLSK
Organisationsnummer: 802514-8852
(årlig nettoomsättning under 3 miljoner SEK)
Balansräkning
Datum: 2020-12-30
Tillgångar:
Likvida medel: 21 332,21 SEK

Skulder och eget kapital:
Eget kapital: 21 332,21 SEK
Skulder: 0 SEK
varav kortfristiga skulder: 0 SEK
(balansomslutningen=summan av tillgångar och skulder).

Resultaträkning
2020
Intäkter: 9 930 SEK
Utgifter: 10514.55 SEK
Resultat: -584.55 SEK (minusresultat)

Revisionsberättelse
Karlstad Lek- och Sportklubb
Organisationsnummer: 802514-8852
Rapport om årsredovisningen
Jag har granskat årsredovisningen för Karlstad Lek- och Sportklubb.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på
oegentligheter eller fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisionen har planerats och genomförts för att med
rimlig säkerhet uppnå att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Underlag för
sammankomst med bowling utgörs enbart av ett kontoutdrag, men det anses försumbart.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Karlstad
Lek- och Sportklubb för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mitt uttalande.
Uttalanden
Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Jag tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm, 2021-02-04

________________________
Annika Österdahl
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Utgifter
Idrottshall

Antal tillfällen/årPer medlem

Per gång
100

Medlemmar

Per år

Summa

43

4300

Material Tisdagssport

1000

Julfest och sommarfest

1000

2

2000

Årsmöte fika samt event

1200

1

1200

500

2

Övriga utgifter särskilda events

1000

Sociala medier

800

800

Webbsida

625

625

Tryckkostnader/merch

3000

Baspaket Bank Länsförsäkringar

1200

Swish Företag

400

SUMMA

15525

Intäkter
Medlemsavgift 100 kr/år

100

30

3000

1 aktivitet/vecka (1 termin) (slopad avgift VT21)

200

17

3400

SUMMA
+/-

6400
−9125

Verksamhetsplan 2021 - Karlstad Lek- och Sportklubb
Vision
KLSK ska vara ett varierat alternativ/komplement till dagens utbud av sport- och
fritidsaktiviteter för vuxna. KLSK vill främja välmående och delaktighet genom lek och
idrott samt social och kreativ utveckling.
Mål
Verksamheten har 2020 sett annorlunda ut och kommer så göra ett tag framöver. Vi
kommer dock fortsätta att fokusera på ett stort deltagande från medlemmarna, nu i
digital form. Vårt mål är att KLSK ska fungera som ett gemensamt forum där
medlemmarna kommer med egna initiativ till aktiviteter utöver Tisdagssporten.
Aktiviteter
Under fortsatt rådande pandemi har föreningen beslutat att göra uppehåll för fysiska
träffar under åtminstone första delen av vårterminen. Således blir det inga träffar i
Herrhagsskolans gymnastiksal under denna period. När vädret och pandemin tillåter
kan vi återuppta Tisdagssporten utomhus. KLSK har som ambition att fortsätta
erbjuda aktiviteter som medlemmar kan utföra på egen hand, till exempel utmaningar
och rörelsebingo som gjordes under december 2020. Vårterminen 2021 kommer
därför medlemmar endast betala årsavgiften á 100 kronor för att delta i föreningens
verksamhet.
Verksamheten gör som tidigare år uppehåll för sommaren. Medlemmar uppmuntras
använda medlemssidan som plattform för fortsatt kontakt och aktiviteter. Om det är
möjligt kommer föreningen arrangera en sommaravslutning där medlemmar träffas
fysiskt. Även en julfest av något slag arrangeras som tidigare år.
16/2 2021 har KLSK årsmöte. Mötet kommer ske via zoom och medlemmar
uppmanas skicka in motioner samt delta under mötet.
I verksamhetsplanen 2020 skrev vi att vi skulle anordna en spökbollsturnering med
vår systerförening Dalslands Lek- och Sportklubb samt delta i 2020-års prideparad.
Ambitionen är även under 2021 få till detta om vi får möjlighet.

