Verksamhetsberättelse 2017
SKA Holmrike
Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelse
Styrelsen har bestått av
 Ordförande Julia Nilsson
 Kassör Björn Hendil-Forssell
 Ledamot Karolina Magnusson
 Ledamot Linus Gemvik
 Ledamot Eva Sjöhed
Samt suppleanter
 Moa Råhlander
 Mattias Persson
Styrelsen hade 6 sammanträden under året från årsmötet 2016 fram till årsskiftet. Utöver
styrelsemöten har styrelsen utfört arbete efter en to-do-lista med små och stora uppgifter främst
gällande lokalen och dess status (städdagar osv).

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
 Åsa Johnsson
 Johan Kriström
Revisorer
 Jonas Lindström
 Niclas Vennström

Händelser under året
Verksamheten under året har bestått av ett antal event arrangerade av föreningen, schemalagda
verksamheter i lokalen samt medlemsmöten (Skeppslagsmöte eller “Skeppis”).

Event
Majgreve
Majgreve hölls i maj med ett sent byte av lokal från Gladö scoutstuga, Huddinge till lajvbyn
Moriaberg, Tumba. Huvudautokrat var Julia Nilsson.
Utvärteskriget

Ett fightinginriktat event planerades att hållas under hösten men fick ställas in på grund av för få
anmälda.
Midvinterfesten
Årets Midvinterfirande ägde rum den 15-17 december i Riddersviks scoutstuga med Ammi
Skuggmåne som huvudautokrat.
Förutom de officiella evenemangen har föreningen även hållit ett antal sammankomster i lokalen
som kräftskiva samt Halloween- och nyårsfirande.

Schemalagd verksamhet
Måndag
På måndagskvällarna har lokalen varit öppen för textilt och övrigt lågmält hantverk.
Tisdag
Kämparna hade teknikträning på pell och ibland även övning i rustning utanför lokalen.
Onsdag
Holmrikes kör möts och sjunger i Holmgården eller annan lokal från kl. 19.00 varannan vecka.
Fredag
Varannan fredag (med uppehåll under sommaren) har det hållits vis- och vinkvällar i lokalen.
Söndag
Holmrikes kämpar möts i Fredhällsparken för att träna i rustning.

Lokalen
Den 20/9 hölls ett Skeppis där styrelsen informerade om det dystra ekonomiska läget där lokalen är
den enskilda post som drar absolut mest pengar. Det diskuterades huruvida lokalen bör behållas
inom förening och mötet beslutade att lokalen inte skall sägas upp. För att behålla lokalen på lång
sikt behöver föreningens intäkter öka, t.ex. genom fler medlemmar eller fler deltagare på kurser. Ett
led i att få fler deltagare på kurser skulle kunna vara att ha en lokal i vilken det känns lättare och
mer inbjudande att mötas och hålla kurs. Det beslutades att lokalen skall renoveras och
arbetsgrupper tillsattes. Resterande del av verksamhetsåret fick medlemmarna på sig att frakta bort
sina personliga saker från lokalen innan denna rensades. Renoveringsarbetet påbörjades strax efter
verksamhetsårets avslut.

Verksamheten i siffror
Under året
 genomfördes två officiella evenemang
 var föreningens totala intäkter 65273,62 kr varav 21644,61 kr kom från event.
 var föreningens totala kostnader 71550,22 kr varav 14552,72 kr kom från event, 54203 kr
gällde lokalen.
Resultatet för året var en förlust på 6276,60 kr.
Vid årets slut hade föreningen
 49 medlemmar

