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Medlemsstatistik
Under 201 togs medlemsavgifter in. Detta genererade 11 900kr i inkomster. Utgifterna uppgick till
6126,50kr vilket gav ett resultat på 7569,50kr.
Antalet betalande medlemmar för 201 , var: 34st

Under 2020 har ingen medlemsavgift uttagits.
Det saknas därför komplett matrikel för året och antal potentiella medlemmar är inte känt. Detta
beror på att all aktivitet avstannade under 2020 pga Corona-pandemin.

Berättelse

201
Kort sagt förlöpte 201 på vanligt vis med 2 träningar i veckan samt deltagande i diverse tävlingar av
några medlemmar.
Träningar genomfördes torsdagar med teknikövningar och söndagar med distans.
Vid dessa tillfällen tränade vi också på olika vis att samla in deltagarnas (ungdomarnas) namn för att
kunna bokföra närvaro. Detta var inte alldeles självklart, pga det som tas upp nedan.
En viktig lärdom som drogs av året var att hur viktigt det är att försöka få så många som möjligt, i alla
åldrar, om att enas att ha gemensamma starttider för träningarna. Uppnås inte detta blir det lätt så
att en känsla av att gruppen är liten sprider sig och med deltagarbortfall som resultat, inte bara vid
start, utan också under pågående aktivitet. Detta blev särskilt tydligt då flera av gruppens vuxna
medlemmar valde att samlas på onsdagar istället för det gemensamma torsdagarna. Effekten blev att
endast ungdomar och möjligen en eller max två föräldrar fanns att delta på träningarna. Detta var
speciellt problematiskt för söndagarna då vi t.o.m vid ett par tillfällen hamnade i lägen där vi inte
kunde garantera säkerhet för de yngsta utan fick skicka hem dem.

Problemet ovan görs än värre av det faktum att det är fruktansvärt svårt att hitta tränare som kan
ställa upp kontinuerligt. Här behöver VCK på riktigt se över vad som går att göra för att lösa
problemet. Nu lyckades vi genomföra de flesta träningarna, men väldigt ofta var det på håret.
Klubben kan inte på lång sikt leva på att tränarna deltar för egen tränings skull. Vi måste försöka få till
ett upplägg med dedikerade tränare på samma sätt som vanliga fotbollsklubbar och annat.
Bägge dessa lärdomar togs med till planeringen av 2020.
2020
Året började i gott mod och god anda med styrelsemöte där det lades upp planer för träningsupplägg
för kommande året. Med oss hade vi två juniorer som också var villiga att ställa upp för att hålla i
träningar.
På mötet diskuterades och planerades också årsmöte.
Målet var att hålla separata träningar i “färger” efter skidåkningsmodell (Grön, Blå, Röd) två gånger
per vecka med teknikpass i veckan och distans på helgen. Ett separat mål var att samla så många som
möjligt vid samma starttillfälle för att “känna igen varandra” och “synas för varandra”. Det var en
erfarenhet från 201 att om inte klubben fick till detta var det svårt att få klubben att kännas lika stor
som den faktiskt är.
För att detta skulle fungera var planen att juniora cyklister skulle leda de mer juniora grupperna,
stödda av föräldrar som support. För detta arbete skulle ungdomarna avlönas.
Vidare skulle vi försöka jobba vidare med ordentlig närvaro vid träningarna för att kunna få stöd
genom Idrottonline. Detta arbete påbörjades 201 men slutfördes aldrig då.
Dock kom allt detta av sig i.o.m Corona-epidemin där jag som ordförande inte var villig att med
folkhälsan. Detta avspeglas i ett antal följdeffekter.
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årsmötet sköts först i tid, och senare ämnade jag (ordf) att hålla det på distans. Men läget
med epidemin gjorde att jag inte kunde ge några konkreta svar till medlemmarna.
Träningsverksamheten ställdes in, vilket senare var i linje med FoHMs rekommendationer.
Detsamma gällde tävlingsverksamheten.
Inga medlemsavgifter vare fastställdes eller togs in.
En del av klubbens juniorer gick över till Saltsjöbaden CK, som inte fattat samma beslut

Kort sagt blev det tydligt att 2020 var ett förlorat år.
Det som dock sköts som vanligt är att klubben fortsatt betalat till SCF och försäkring. Dessa kostnader
har tagits från den kassa klubben haft sedan tidigare.
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