SOK Aneby
Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2018
Föredragningslista vid årsmöte 17 feb 2019
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§ 6 Fastställande av föredragningslista
§ 7 Styrelsens och kommittéernas
verksamhetsberättelser för 2018
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse
(resultat- och balansräkning) för 2018
§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under verksamhetsåret
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
§ 11 Medlemsavgift 2020
§ 12 Årsplan för 2019
§ 13 Budget för 2019
§ 14 Långtidsplan för 2020-2022
§ 15 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
inkomna motioner
§ 16 Val av styrelse och revisorer
a, Ordförande för ett år
b, Tre styrelseledamöter för en tid av två år
c, Styrelsesuppleanter för ett år
d, Revisorer
e, Revisorsuppleanter
f, Orienteringskommitté
g, Ungdomskommitté, orientering
h, Skidkommitté
i, Spårkommitté
j, Stug- och Motionskommitté
k, Klassikerkommitté
l, Sponsorkommitté
m, Webbredaktör för hemsidan
n, Facebookansvarig
o, Materialförvaltare
p, Pressklippsamlare
q, Klubbkollektionsansvarig
r, Bingolottoansvarig
s, Gratulationsansvarig
t, Valberedning
o, Val av ombud till årsmöten med
Smålands orienteringsförbund,
Smålands skidförbund och
Smålands friidrottsförbund.
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Avslutning
Valberedningens förslag inför valet
Ordförande: Hans Hjelm 1 år omval
Styrelseledamöter
Per Wretbäck (2 år nyval)
Stefan Palmér Josefsson (2 år nyval)
Anett Olsén (2 år nyval)
Rolf Rofors (kvarstår till 2020)
Angelica Johansson (kvarstår till 2020)
Maria Rosander (kvarstår till 2020)

Styrelsesuppleanter:
1 Kerstin Hallgren, 1 år nyval
2 Mårten Gustavsson, 1 år nyval
Övriga ledamöter väljs på 1 år
Revisorer:
Daniel Berlin omval
Kennet Fransson omval
Revisorsuppleanter
P-O Derebrant omval
Berndt Bårring omval
Orienteringskommittén
Bo Henriksson omval (sammankallande)
Lars-Åke Nordén omval
Tore Johansson omval
Ola Gustafsson omval
Jari Huttunen omval
Henrik Johansson omval
Tommy Olausson omval
Ungdomskommittén, orientering
Helena Andersson omval (sammankallande)
Karin Öhlin omval
Peter Strömgren omval
Mikael Fyhr omval
Lena Valencia nyval
Malin Andersson nyval
Skidkommittén
Maria Rosander omval (sammankallande)
Göran Karlsson omval
Mårten Gustafsson omval
Thomas Johansson omval
Martin Holmström omval
Lars-Åke Persson nyval
Bo Henriksson nyval
Mikael Fyhr nyval
Hampus Fyhr nyval
Stug- och motionskommittén
Göran Karlsson omval
Gull-Britt Karlsson omval
Ingvar Thuresson omval
Peter Löfqvist omval
Sven-Erik Höglund omval
Anne Henriksson omval
Helena Johansson omval
Kennet Fransson nyval
Gunnel Hellström nyval
Klassikerkommittén
Per Wretbäck omval (sammankallande)
Tomas Johansson omval
Kerstin Hallgren omval
Sofia Fagerström omval
Martin Holmström omval
Elin Svensson omval
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Sponsorkommittén
Rolf Rofors omval (sammankallande)
Ola Gustafsson omval
Bernt Enell omval
Göran Karlsson omval
Hans Hjelm omval
Angelica Johansson nyval

Materialförvaltare
Göran Karlsson omval
Ingvar Turesson nyval
Klubbkollektionsansvarig
Karin Freyland nyval
Bingolottoansvarig
Ingebill Vigant omval
Gratulationsansvarig
Inga-Lill Fransson omval

Webbredaktör för hemsidan
Ola Gustafsson omval
Facebookansvarig
Mattias Bülow omval

Valberedning
Karin Freyland, (kvarstår tom 2019)
Kerstin Hallgren (kvarstår tom 2020)
Christian Hördegård nyval 3 år

SOK Anebys verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsens verksamhetsberättelse 2018
Styrelsens sammansättning:
SOK Anebys styrelse har under 2018 bestått av Hans Hjelm (ordförande), Maria Rosander (vice ordförande),
Anna Kallin (sekreterare), Angelica Johansson (kassör), ledamöterna Kerstin Hallgren, Rolf Rofors och Mikael
Fyhr. Suppleanter har Per Wretbäck och Stefan Palmér Josefsson varit.
Möten:
Utöver årsmötet 18 februari har styrelsen sammanträtt 12 gånger under året.
Medlemmar:
Föreningens medlemsantal uppgår för närvarande till 464 medlemmar. Medlemssammansättningen är 328 vuxna
21 år och äldre, varav 142 kvinnor och 186 män, 53 ungdomar 13-20 år, varav 29 flickor och 24 pojkar, samt 83
barn upp till och med 12 år, varav 44 flickor och 39 pojkar.
Medlemsavgiften har under året varit 200 kr för vuxna, 100 kr för barn och ungdomar, samt
400 kronor i familjeavgift.
Medlemskap
SOK Aneby är medlem i Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet och Svenska
Friidrottsförbundet med tillhörande specialdistriktsförbund.
Klubben har också klubbmedlemskap i IP Skogen och Föreningen Orientering Småland.
Styrelsens berättelse
Ännu ett händelserikt verksamhetsår är till ända.
I början och slutet av året var det stort fokus på skidåkning. Tack vare vår stora satsning på konstsnö kunde vi
börja och sluta året med skidskola för barn. Roligt!
Det lilla konstsnöprojektet har pågått för fullt även detta år. Nu är damm grävd, gummiduk monterad, rör- och
eldragningar gjorda, vatten påfyllt och snöproduktionen igång. Häftigt.
Även ett garage har byggts för att ha tak till den inköpta pistmaskinen och snökanonen Många, många timmar
och ett fantastiskt jobb har utförts av många eldsjälar och slitvargar.
I början på december var det högtidlig invigning av konstsnöspåret. Samtidigt presenterades Bordsjö Skogar AB
som sponsor för konstsnöspåret, vilket nu kallas Bordsjöspåret.
Invigningsbandet klipptes av Lars Knutsson vd för Bordsjö skogar, tillsammans med Eva-Lena Frick, vd för
Vasaloppet. Svenska Skidförbundet gratulerade oss också genom sin vice ordförande Göran Nilsson.
Inspirerande och högtidligt att vi uppmärksammades av skid-Sverige genom dessa gäster.
Vi har även uppmärksammats för konstsnö satsningen av flera tidningar, Smålands-Tidningen har vid flera
tillfällen haft reportage, Eva-Lena Frick skrev i annonsblad för Mora med flera orter i Dalarna och nu senast var
det en artikel i tidningen Idrottens Affärer. Roligt och bra reklam för klubben.
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En annan lyckad skidaktivitet genomfördes i början på april då ett 40-tal SFI elever testade på att åka skidor. Det
var många skratt och troligtvis en del blåmärken men flera tyckte det var riktigt roligt och vill åka mer.
Våra skidungdomar har också tränat hårt och varit runt och tävlat med goda resultat. Vilket ni kan läsa mer om i
Skid- och terrängkommitténs verksamhetsberättelse.
I mars avslutades sedan vintersäsongen med en välbesökt skidfest i Tallbacken. Hela 52 åkare i olika åldrar i
lottade lag körde en teamsprint på 500-metersspåret runt tennisbanan. Därefter var det mat och prisutdelning i
Tallbacken. En eloge till kommittén för en rolig aktivitet som inkluderade stora och små vilket bidrar stort till
klubbgemenskap.
Några dagar efter skidfesten var orienteringsträningen igång trots att vi fortfarande hade snö och åkbara skidspår.
Att snön låg så länge fick konsekvensen att många orienteringstävlingar blev inställda eller framflyttade. Bland
annat vårt eget arrangemang, Anebyorienteringen, som fick flytta två veckor från annandag påsk till 14:e april.
Men då hade vi mycket bra förhållanden och fick många deltagare till tävlingen som hade tävlingscentrum på
Norrvalla idrottsplats i Lommaryd.
Under året genomförde vi ytterligare två ol-tävlingar, DM i sprintorientering och DM i nattorientering. Båda
arrangemangen var mycket lyckade. Tävlingarna hade lite olika utmaningar. Sprinten var inte bara en tävling
utan två samma dag vilket krävde extra noga planering och utmaning för tävlingsledning och övriga
funktionärer. Nattorientering höll på att stoppas pga stormen Knud, men lyckligtvis hann de värsta stormbyarna
dra förbi tidigare på dagen och tävlingen kunde genomföras utan problem.
Vi pratar ibland om att vi måste genomföra minst en tävling per år för att upprätthålla vår kunskap gällande att
vara arrangörer. Detta har vi med råge uppfyllt senaste åren med goda resultat. Roligt att vi detta år även hade
flera personer som tog på sig nya ansvarsområden bl a Helena Andersson som var tävlingsansvarig och Hampus
Fyhr (endast 17 år gammal) som organiserade servering och försäljning för sprint DM.
Förutom allt ovan beskrivet har vi genomfört våra årligen återkommande arrangemang såsom Vasaloppsresan,
Aneby klassikern, Morgonjogg för Världens barn (tillsammans med bland andra Röda Korset i Aneby),
tipspromenader samt barn- och ungdomsträningar både i orientering och på skidor.
Aktiva medlemmar är väll det minsta vi kan säga, dessutom hinner många även med att tävla själva i skidlopp
och framförallt många orienteringstävlingar.
Två av våra äldre ledare har också fått extra uppmärksamhet.
På årsmötet i februari avtackade vi Kalle Ramde, 79 år, som då lämnade stugkommittén och därmed inte hade
kvar några officiella ledaruppdrag i klubben. Han var med när klubben bildades 1972 och året efter fick han sitt
första ledaruppdrag därefter han haft många uppdrag bl a ordförande, tävlingsledare och ungdomsledare. Vid
byggandet av klubbstugan Tallbacken var han en av de ”stora”. Han lovade vid avtackningen att han kommer
fortsätta vara aktiv och redan under DM i sprintorientering var han arenaansvarig. Vilket engagemang!
Under hösten höll Aneby kommun föreningsträff och då fick Göran Karlsson pris som årets ledare/eldsjäl med
följande motivering: "Göran är unik i sin ledargärning med fem decennier som ungdomsledare. Han har vigt sitt
liv åt SOK Aneby. Ordnar skidspår åt medlemmar och allmänhet så fort snön faller. Utöver engagemanget i
klubben finns han ständigt till hands när skolan behöver hjälp med skidor, utrustning och spår. Som hustomte vid
Tallbacken jobbar han med stort som smått, nu senast som eldsjäl i konstsnöprojektet."
Vi i styrelsen kan bara hålla med!
Det var dessutom det andra priset Göran fick under hösten. Han utsågs också till Silverkarl i Skogskarlarnas
klubb i Småland i oktober, en utmärkelse som föräras särskilt välförtjänta ledare.
Lärgrupper
Vi har ett fortsatt bra samarbete med SISU Idrottsutbildarna (idrottens studie- och utbildningsorganisation) och
har under året som vanligt haft många lärgrupper igång. Det har varit 280 personer med vid 34 tillfällen som har
gett 353 h.
Kommittéernas verksamhetsberättelser
Respektive kommittés verksamhetsberättelse finns i separata dokument.
Avslutning
Det är roligt att vara aktiv i SOK Aneby!
Det är något på gång i princip hela tiden och många hjälper med glädje till i arbetet.
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Ett riktigt stor tack till alla!

Orienteringskommitténs verksamhetsberättelse 2018
sammansättning under året: Bo Henriksson, sammankallande, Henrik Johansson, Tore Johansson, Lars-Åke
Nordén, Jari Huttunen, Ola Gustafsson.
Ännu ett mycket arrangemangsintensivt år avklarat. Årets stora arrangemang är naturligtvis de två DM-dagarna.
19 maj – DM Sprint individuellt och DM Teamsprint
21 sept – DM Natt för Småland och Östergötland
Utöver det har vi haft flera andra arrangemang, bland annat en distriktstävling 14 april.
DM Sprint och Teamsprint avgjordes med arenan vid Hags kontor på Grännavägen. Tävlingsområdet
individuellt i huvudsak i samhället inramat av Jönköpingsvägen i norr, järnvägen i öster och Lövsta
industriområde i söder. Tävlingsledare Helena Andersson och banläggare P-O Derebrant (som också producerat
en ny karta till tävlingen veckorna före).
Individuella tävlingen hade 552 anmälda, stafetten 164 tvåmannalag (328 deltagare). Sprinten hade första start kl
11:00 och stafetten kl 15:00, vilket gav en lång tävlingsdag.
DM Natt avgjordes vid Tallbacken och för både Småland och Östergötland. 440 deltagare anmälda. Johan
Blomgren tävlingsledare och Bo Henriksson banläggare. Mest dramatiskt kring tävlingen var en våldsam
höststorm under dagarna före och tävlingsdagen, vilket resulterade i att vi gick ut två dygn före med ett beslut att
definitivt besked om genomförande skulle tas först tävlingsdagen kl 12:00. Mycket tydligt besked från
meteorologen var då att kulmen är en tromb som drar över Aneby mellan kl 16:00-16:30 och därefter avtar
vinden markant. Med den bakgrunden togs beslut tävlingsdagen kl 12:00 att genomföra arrangemanget och
väderprognosen stämde till punkt och pricka. Ett tiotal träd blåste ner i tävlingsområdet, men i övrigt kunde
arrangemanget genomföras planenligt.
Mycket sen vår gjorde att den planerade distriktstävlingen annandag påsk (2 april) flyttades till 14 april på kort
varsel. Även här var vädret på vår sida. Sex dagar före började snösmältningen. Fyra dagar före markerades
kontrollerna. Tre dagar före bankontroll. Två dagar före trycktes kartorna. Tävlingsdagen bjöd på underbar
vårdag vid Lommaryds idrottsplats. Tävlingsledare och banläggare Ola Gustafsson. 483 deltagare.
I övrigt har arrangerats Höglandsserien för ungdomar 8 maj vid Bredestads grusgrop (121 deltagare), Höglandets
Sprintcup i Svartåparken 5 juni (61 anmälda), Midsommarpokalen vid Tallbacken 24 juni (79 deltagare),
Höglands-OL vid Ångsågafällan i Sunneränga 31 juli (160 deltagare), samt ett regionlägret för 14-åringar 18-21
juni, förlagda till Gransnäs (40 deltagare).
Återigen var SOK Aneby största klubb totalt sett under Höglandsserien för ungdomar. 89 starter under 2018 är
dock klart lägre än de senaste årens noteringar med 117 respektive 125 starter. Tre totalsegrar noterades för
Felicia Fyhr i D14, Klara Johansson i D10 och Maia Fagerström i U2.
Klara Johansson tog hem Kalle Cup före Felicia Fyhr. Totalt tog 32 ungdomar poäng, vilket är en mycket bra
siffra.
SM-tävlingarna har i år helt avgjorts i Småland och Lovisa Blomgren har deltagit på samtliga distanser. Bäst
lyckades hon med 35:e plats på sprint.
Sex medaljer summeras det till på årets DM-tävlingar, fördelat på två silver och fyra brons.
Ett guld noterades dock i DM. Johanna Jonsson vann D21-klassen vid DM i MTBO.
Totalt har klubbens löpare under året gjort 887 starter, en fortsatt nedgång (-16 sedan 2017). Största
deltagarantalet noteras vid Sprint-KM i Aneby, 43 startande, Pilaboträffen i Anneberg (inkl KM) med 41
startande och OK Bäverns 1 maj-tävling då det gjordes 31 starter.
I Poängligan, där 56 löpare tog poäng under året (53 året före), försvarade Karin Öhlin förstaplatsen med Lovisa
Blomgren, Jari Huttunen, Magnus Fransson och Tore Johansson närmast. Med 56 vuxna i Poängligan och 32
ungdomar i Kalle Cup, 88 totalt, är det en ökning med nio aktiva orienterare under året.
Kartor
En helt ny sprintkarta gjordes till DM-sprinten, i huvudsak väster om järnvägen i Aneby centrum. Dessutom
nyritades en karta över Gransnäs-Målarmon under senhösten för att användas till vårtävlingar 2019.
Orienteringsresultat 2018
SM Natt, 20 april, Tenhult. Arr: Jönköpingsalliansen.
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D18: 48) Lovisa Blomgren, +21.33.
SM Sprint, 2 juni, Jönköping. Arr: Jönköpingsalliansen
D18, A-final: 35) Lovisa Blomgren, +3.38.
SM Sprintstafett, 3 juni, Jönköping. Arr: Jönköpingsalliansen
DH21: 45) SOK Aneby (Alma Gustafsson, Jari Huttunen, Hampus Fyhr, Lovisa Blomgren), +30.50.
SM Långdistans, 8-9 sept, Hok. Arr: Jönköpingsalliansen
D18, B-final: 7) Lovisa Blomgren, +9.23.
SM Medeldistans, 14-15 sept, Hok. Arr: Jönköpingsalliansen
D18, C-final: 4) Lovisa Blomgren, +2.10.
SM Ultralång, 4 nov, Vireda. Arr: Jönköpingsalliansen
D18: 38) Lovisa Blomgren, +41.32.
Veteran-SM, 14-16 sept, FK Boken, Perstorp, arrangörer.
Sprint, D50: 7) Karin Öhlin, +0.56.
Medel, D50: 10) Karin Öhlin, +4.23.
Götalandsmästerskapen, 10-12 aug, i Eksjö (Eksjö SOK arrangör)
Sprint, D18: 18) Lovisa Blomgren, +3.45.
D14: 22) Felicia Fyhr, +4.01.
Långdistans, D18: 17) Lovisa Blomgren, +9.10.
D14: 10) Felicia Fyhr, +6.04.
Sydsvenska mästerskapen, 7-8 april, i Karlskrona (Karlskrona SOK arrangör).
D 16: 11) Alma Gustafsson, +14.12.
D14: 23) Felicia Fyhr, +18.22.
Distriktsstafett: 9) Småland lag 13 (Felicia Fyhr sprang str 2), 13) Småland lag 8 (Alma Gustafsson sprang str
1).
DM Sprint, 19 maj, SOK Aneby
D10
4
Klara Johansson
D10
6
Isabella Stenberg
H10
9
Alexander Johansson
H10
12
Arvid Rosander
H85
3
Olof Walfridsson

DM Medeldistans, 25 aug, Ålems OK
D14
4
Felicia Fyhr
D18
11
Lovisa Blomgren
D50
5
Karin Öhlin
H65
14
Tommy Olausson
DM Långdistans, 23 sept, SOL Tranås
D10
3
Klara Johansson
D10
9
Isabella Stenberg
H10
10
Arvid Rosander
H10
11
Viktor Wretbäck
D14
7
Felicia Fyhr
D18
8
Lovisa Blomgren
H35
2
Jari Huttunen
H40
9
Magnus Fransson
D50
4
Karin Öhlin
D50
13
Helena Andersson
D65
3
Agneta Granström
H75
8
Göran Lillieström
H80
10
Tore Johansson
H85
3
Olof Walfridsson
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DM Ultralång, 21 okt, OK Vilse
H35
2
Jari Huttunen
DM Sprintstafett, 19 maj, SOK Aneby
D12
4
Lisa Ekegren/Klara Johansson
DM Stafett, 26 aug, Kalmar OK
H65
4
Bo Henriksson, Agneta Granström, Tommy Olausson
Vetlanda OL-Sport Cup (Smålands OFs ungdomscup)
D14: 11) Felicia Fyhr
Klubbtävlingen: 13) SOK Aneby
Smålands skogskarlars vandringspris Älgen
Klubbtävlingen: 12) SOK Aneby
Stafetter
10MILA, 28-29 april, Nynäshamn.
Damer: 167) SOK Aneby/Kexholms SK/Nässjö OK (Alma Gustafsson, Elin Svensson, Kristin E Karlsson,
Lovisa Blomgren, Martina Jansson), +2.04.58
25manna, 6 okt, Järfälla
208) Eksjö SOK/SOK Aneby, +2.24.35.
Kombinationslag med två löpare från SOK Aneby, resten från Eksjö SOK.
Smålandskavlen, 27-28 okt, Asa Herrgård
Damer: 10) SOK Aneby/Nässjö OK (Moa Svensson, Lovisa Blomgren, Alma Gustafsson, Johanna Jonsson, Elin
Svensson), +50.35
Klubbmästare
Sprint, Aneby, 23 aug, 43 startande: Herrar P-O Derebrant; Damer Johanna Jonsson; D16 Alice Strömgren;
D14 Felicia Fyhr; D12 Lisa Ekegren; H12 Hannes Tiger, D10 Terese Andersson; H10 Viktor Wretbäck; D50
Anneli Blomgren; D65 Agneta Granström; H65 Bo Henriksson.
Natt, Tallbacken, 12 okt, 25 startande: Damer Johanna Jonsson; Herrar Hampus Fyhr; D12 Lisa Ekegren; H12
Hannes Tiger; D10 Klara Johansson; H10 Viktor Wretbäck; D50 Karin Öhlin; H65 Bo Henriksson; H75 Tore
Johansson.
Långdistans, Pilaboträffen i Anneberg, 2 sept, 41 startande: Damer Karin Öhlin; Herrar Jari Huttunen; D14
Felicia Fyhr; D12 Lisa Ekegren; H12 Hannes Tiger; D10 Klara Johansson; H75 Göran Lillieström.

MTBO resultat 2018
DM MTBO, 3 nov, Nybro OK
D21
1
Johanna Jonsson
D50
4
Karin Freyland
Ungdomskommitténs verksamhetsberättelse 2018
Sammansättning under året: Helena Andersson sammankallande, Mats Ekegren, Mikael Fyhr, Peter
Strömgren och Karin Öhlin.
Läger
En helg i början av april var ett gäng ungdomar och ledare på läger i Åsens by. Efter ett inledande träningspass
ägnades resten av tiden åt sociala aktiviteter såsom skattjakt, bakning och korvgrillning. Ett mycket uppskattat
inslag var när Tore Johansson berättade om hur man gör en kolmila.
Ungdomsträning
Torsdagsträningar har vi haft från slutet av mars till början av oktober och ett femtiotal barn och ungdomar har
varit med där. Träningsgrupperna har varit tre till antalet och indelningen har varit grön, vit/gul respektive
orange/violett svårighet.
Årets avslutning och prisutdelning var i
Tallbacken i samband med Natt-KM den 12 oktober.
Kalle Cup
Över 30 ungdomar var med och samlade poäng i Kalle Cup och det var Klara Johansson som fick se sitt namn på
den ståtliga pokalen. Tvåa respektive trea var Felicia Fyhr och Alexander Johansson.

6

SOK Aneby
Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2018
Höglandssamarbetet
Även i år har vi haft samarbete med övriga höglandsklubbar i form av gemensamma träningar och
Höglandsserien. I seriens fem deltävlingar gjorde SOK Anebys ungdomar sammanlagt 89 starter, vilket var en
liten minskning från förra året men vi kan ändå stolt konstatera att SOK Aneby återigen var största klubb, sett till
antal deltagare.
Tävlingsintresse
Även om det är Höglandsserien i första hand som lockar barn och ungdomar att tävla, så har vi haft deltagare på
nationella tävlingar också. I slutet av höstsäsongen, vid Pölder OL-cupavslutningen, hade vi glädjen att se hela
sju SOK Anebybarn starta i D10/H10. Det bådar gott för framtiden.
Som säsongsavslutning ordnade ungdomskommittén en bussresa till Zoorienteringen i Borås, en av etapperna i
tredagarstävlingen O-event. Över 3000 deltagare sprang sprintorientering i djurparken, varav 22 var
Anebylöpare.
Klassikerkommitténs verksamhetsberättelse 2018
sammansättning under året: Martin Holmström sammankallande, Kerstin Hallgren, Thomas Johansson, Per
Wretbäck, Sofia Fagerström och Elin Svensson
Kommittén har haft 8 planeringsmöten under året och arrangerat tre klassikerlopp i disciplinerna, skidor, cykling,
simning och löpning. Målet med kommitténs arbete är att verka motionsfrämjande och utan tävlingsmoment.
Skidloppet genomfördes vid Tallbacken den 18 februari med skidåkning i första hand på fotbollsplanerna, men
även i övriga spårsystem. Några gick även stavgång. 96 startande fördelat på 67 vuxna och 29 barn.
Cykelloppet genomfördes 16 maj med start i Tallbacken och landsvägrundorna gick runt Flisby och Anneberg.
Barnen körde sina lopp på gamla Bredestasvägen. Några cyklade även MTB på MTB-spåret. 79 startande varav
25 barn.
Löpningen gick av stapeln den 5 september och lockade 94 startande fördelat på 59 vuxna och 35 barn.
Under 2018 startade vi en ny gren i klassikern. Simning infördes på prov som en inofficiell gren och den delen
genomfördes den 15 augusti på Gransnäs. Sammanlagt tror vi att det var det 21 vuxna och 8 barn som deltog,
dessa siffror hamnade inte på det USB minne som vi samlar nästan allt på.
Med dessa deltagarsiffror konstaterar vi att deltagarantalet har ökat. 2017 deltog 213 personer sammanlagt och
2018 deltog 269 personer. Lägger vi på sim-delen så blir det 298 personer.
Stug- och motionskommitténs verksamhetsberättelse 2018
Sammansättning under året: P-O Löfqvist (sammankallande), Göran Karlson, Ingvar Thuresson, Anne
Henriksson, Helena Johansson, Gull-Britt Karlsson, Karl-Åke Källming, Lisen Löfqvist, Sven-Erik Höglund och
Peter Löfqvist.
Verksamheten i korthet: Tipsrundor våren 17 st. med 747 deltagare. Hösten var det också 17 rundor med 892.
Genomsnitt blir då ca 48. En minskning i förhållande till 2017 med 7 per tillfälle.
Uthyrningen av Tallbacken har inbringat en bruttointäkt på ca 40 500,-. Då SPF-pensionärernas fikaavgift lägges
i kaffekassan, kan ej den exakta summan anges utan det görs ett genomsnitt per tillfälle, men av totalen är denna
inkomst 6 500,-. Kostnaderna som tillkommer i samband med uthyrning är ganska blygsamma, och utgörs av
extra pappersåtgång på toaletter och kök samt medel till diskmaskinen.
Naturpasset, framtaget av Lars Svahn, har endast sålts 73 st. Flera försäljningsplatser har funnits, Pixans,
Turistbyrån, Tallbacken och Attends. Bara 33 inlämnade till dragningen. Intäkten för sålda pass 4380,- att
jämföras med 2017 på 4720,-. Kostnaderna utgör vinster i form av presentkort på 1000,- samt tryckkostnader är
papper och färg från föreningens egna skrivare. Dåligt utnyttjande av en så fin aktivitet.
Kommittén arrangerade enkla sommar och vinterträffar med grillbuffé 19 juni och en grötkväll den 6 december.
Inga större åtgärder har funnits behov av på och omkring klubbstugan, men nämnas kan att samtliga plattor
utvändigt har rengjorts med högtryckstvätt, vilket var behövligt efter de 9 gångna åren.
Målvagnen har fått en uppfräschning vad gäller ommålning av samtliga fönster utvändigt. Detta arbete kunde
genomföras av kommitténs medlemmar inomhus, då vagnen var placerad på Lövsta Industriområde under
hösten.
Verksamhetsberättelse Sponsor kommittén 2018
Sammansättning under året: Rolf Rofors, sammankallande, Bernt Enell, Hans Hjälm, Ola Gustavsson, Göran
Karlsson, Angelica Johansson.
Gruppen har varit samlad 4 gånger under året, det löpande arbetet har skötts med mail o telefon.
Klubben har vid årets slut 54 sponsorer och samarbetspartners.
En final på årets sponsorarbete var invigningen av Bordsjö Spåren vid Tallbacken den 7 december.
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Skid- och terränglöpnings kommittén täsongen 2017- 2018
Sammansättning under året: Maria Rosander, sammankallande, Göran Karlsson, Sven-Erik Höglund, Mårten
Gustafsson, Ingvar Thuresson, Thomas Johansson, Martin Holmström.
Juni – Juli 2017
Vid Västervikslägret deltog Tilda Rosander i skiddelen.
Augusti 2017
Tilda var även med på första deltävlingen i Pölder Cup som kördes i Värnamo och då gällde det rullskidor. Tilda
vann sin klass D 13-14 och tog därmed ledning i klassen inför vinterns kommande skidlopp.
September 2017
15 september startade rullskidträningen som sedan fortsatte tills snön kom.
Oktober 2017
19 oktober startade vi prova på rullskidåkning för de yngre i klubben och det blev en lyckad satsning med tiotal
som sedan kom varje torsdag under oktober och november. Denna träning körde vi på asfalten inne vid
Tallbackaskolan.
November 2017
9 november var Oscar Fridsäll från Smålands Skidförbund hos oss och körde ett 80 minuters pass med 25
medlemmar. Det blev både stavgång,intervall och stafett för deltagarna som sedan samlades för eftersnack i
stugan.
19 november kunde vi starta upp snökanonen och se härligt vit snö samlas på plan utanför Tallbacken.
Tisdagen den 21 kunde vi åka på konstsnön efter 48 timmars snötillverkning.
24 – 26 nov. var Lovisa Blomgren,Alice Strömgren,Isabell Pettersson och Tilda Rosander med på träningsläger i
Idre som anordnades av Smålands Skidförbund.
Sista veckorna i nov. kom töväder och snön försvann.
December 2017
3 dec. kunde vi starta upp snökanonen på nytt och ny snö producerades.
4 dec. startade vi kanonen 17:00 och körde till 06:30. Bra väder minus 5 på natten och mycket snö men vi
behöver mera innan det går att köra ut på banan.
På kvällen 5 dec körde Thomas Johansson intervall på barmark med Hampus Fyhr, Alma Gustafsson, Isabell
Pettersson och Felicia Fyhr.
Amanda Fyhr och Fabian Johansson provade skidåkning på den lilla snö som vi fått fram.
Torsdagsträningen denna vecka blev rullskidor.
12dec. Kom det 20 cm nysnö så det blev spår både på elljusbanan samt Furulid till kvällens träning.
14-17 dec var 9 ungdomar och 11 äldre på träningsläger i Grönklitt. Vi möttes av fantastiska spår och lagom kallt
väder. Våra ungdomar tränade flitigt under 6 pass dessa dagar. Duktiga ledare var Thomas Johansson, Pontus
Appel, Patrik Pettersson och Peter Strömgren. Maria Rosander såg till att alla blev mätta vid måltiderna.
Vi bodde i två stugor med Maria och ungdomarna i den ena och ledarna samt övriga i den andra.
Varje kväll gick Thomas igenom dagens träning och den planerade för nästa dag.
Fredagskvällen var ungdomarna på besök där Thomas har sin arbetsplats.
Thomas är helikopterförare på Moras ambulanshelikopter och alla fick provsitta vilket blev mycket intressant
inte minst för hans son Fabian.
Efter ett kort pass på söndagen var det dags för hemresa och alla var nöjda med detta fina träningsläger.
Under veckorna 50-51 körde Lars- Åke Persson ut konstsnö på banan runt tennisplan men det blev tyvärr töväder
innan jul och mycket snö försvann.
Under nyår fanns det spår på Furulid en kort tid.
Januari 2018
5 jan.kom kylan åter och trettondagen klockan 07:00 startade vi snökanonen igen som sedan var igång tills 15:00
nästa dag.
9 jan. startade vi upp kl. 06:00 och körde till 13:00. Började kl. 16:00 på nytt och körde fram till 05:00
Tisdag kväll 18:00 körde vi igång med Skidskola och vilken start vi fick då det kom 40 ungdomar mellan 6-12
år. Alla klubbens skidor gick åt. Alla ungdomarna åkte på plan framför Tallbacken samt den stora snöhögen som
vi sprutat fram.
Patrik Pettersson körde med våra äldre ungdomar på Furulidspåret denna kväll.
Torsdagen den 11 jan. var det skidskola igen och 35 ungdomar kom och åkte skidor på den snö och de spår vi
åstadkommit. Efter träningen fick alla varm choklad och macka.
Denna kväll var Tilda Rosander i Mullsjö och körde zontävling (Jönköping)
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12 jan. Körde Lars – Åke Persson ut vår konstsnö och Thomas Johansson pistade ut högarna så vi fick en bana
runt tennisplan till skidskolan på lördagen.
13 jan. 42 ungdomar kom till skidskolan som vi delade upp i tre grupper
Isabell Pettersson och Alice Strömgren hjälpte till med träningen.
En fin lördag och många föräldrar som var med sina ungdomar.
14 jan. Avslutning på skidskolan med 42 ungdomar. Thomas Johansson, Patrik Pettersson, Mikael Fyhr samt
Hampus Fyhr, Alice Strömgren och Isabell Pettersson körde olika moment på konstsnöbanan.
Många varv klarade de pigga ungdomarna då man fick huka sig, åka slalom samt dubbelstaka och åka utan
stavar. Fika och diplom till alla efter avslutad skidåkning.
Söndag kväll 17:00 fram till 10:30på måndag spottade vi fram snö igen som Thomas sedan pistade ut på spåren.
Nu hade vi ett spår på nästan 500 meter.
16 jan. var det första zontävlingen i Nässjö med Skicross för ungdomarna.
Åtta från klubben deltog och bäst lyckades Tilda Rosander med andraplats i D 13-14. Isabell Pettersson kom trea
i D 15-16.
Denna kväll var det även träning hemma för de yngre och Thomas hade ett tiotal deltagare
17 och 18 jan var många av Tallbackaskolans elever vid stugan och åkte på klubbens skidor.
På torsdagen den 18 kom ett 20tal av skidskolans ungdomar till vår träning som leddes av Ola Gustafsson och
Maria Rosander.
Våra äldre ungdomar tränade skate med Patrik Pettersson.
Fredag kväll körde vi igång snötillverkning som fortsatte hela natten framåt lördag middag. Nu höll kyla i sig
och massor av snö kunde vi köra fram.Thomas pistade ut snön på natten till tisdag och körde upp tävlingsspåren
som vi sedan använde vid vår zontävling tisdag kväll.
80 ungdomar från zonen kom och vi fick idel beröm för arrangemanget.
22 av dessa kom från klubben vilket bevis från vår skidskola.
Felica Fyhr kom tvåa i D 13-14,Isabell Pettersson trea i D 15-16,Maia Fagerström trea i D 9-10 med Linn
Hallgren fyra och Julia Eriksson femma. 8 tjejer från klubben körde sin första tävling i denna klass.
Ännu ett mildväder och delar av snön försvann.
25 jan kördes Landsbrolppet och där blev Tilda Rosander och Isabell Pettersson treor i D 13-14 resp. D 15-16.
Söndagen 27 jan. kördes Barnens Vasalopp. 30 ungdomar kom till start i strålande vinterväder. Efter loppet
samling i stugan med medalj och diplom till alla.
26-27 var Alice Strömgren på Tour de Mösseberg och blev 13 plats i D 15.
27 jan. var det återigen tävling i Landsbro. Isabell Pettersson vann D 15-16
Tilda Rosander och Felicia fyhr tog dubbelt i topp D 13-14.I D 9-10 var det tävlingsdebut för Maia Fagerström
och Julia Eriksson som blev tvåa resp. trea.
29 jan. och 5 febr var vi värdar för Idrottsskolans 8 åringar.
30 jan.var 10 ungdomar på träningen.
Februari 2018
1 febr. Kollade elljusbanan inför vårt Anebylopp på lördag 3 febr.
2 febr kom det 10 cm nysnö så Göran Karlsson och Bo Henriksson körde runt hela elljusbanan och packade
snön. Klockan 13:00 tog vi vinterns kaxigaste beslut. VI KÖR ELLJUSBANAN PÅ LÖRDAG.....
Detta innebar att vi fick jobba hela fredagen med att få banan åkduglig.
3 febr. ANEBYLOPPET i ANEBY
Hellyckat med första tävlingen på natursnö i Småland denna vinter.
Bra kritik från deltagande klubbar. Bara beröm för spår, tävling och servering. Nära 70 ungdomar som tävlade.
Isabelle Pettersson såg till att vi fick en pallplats genom sin bronsplats i D 15-16 där hon bara blev slagen av två
tjejer som är ett år äldre. Dubbelt i topp D 9-10 genom Julia Eriksson före Maia Fagerström. 7 Aneby tjejer i
denna klass.
4 och 6 febr. ökade vi på med konstsnö och har nu en stor hög att ta av.
6 febr. var det tredje zontävlingen med ESOK som arrangör
Tilda Rosander vann D 13-14 före Felicia Fyhr. Isabell Pettersson trea i D 15-16. Julia Eriksson tvåa och Maia
Fagerström trea Signe Fransson fyra, Lina Persson sjua, Isabelle Stenberg nia och Ronja Melin elva i D9-10.
Fyra knattar klarade skicrossbanan.
7 och 8 febr pistade Thomas ut extra snö på spåret runt tennisbanan.
Pontus Appel var hemma i Aneby och tränade våra äldre ungdomar två tillfällen vecka 6.
Vid tre torsdagar var det prov för Brons, Silver och Guldstjärna för alla ungdomar upp till 12 år. 20 tal ungdomar
klarade de olika åkstilarna.
10 febr. Tävling i Rydaholm. Isabell Pettersson vann D 15-16 och Tilda Rosander kom tvåa i D 13-14. Arvid
Rosander blev tvåa i H 9-10.
Tisdagen på sportlovet var 20 tal ungdomar och provade på skidåkning med klubbens skidor.
Under febr. månad kom det snö nästan varje dag så det blev mycket jobb med spårning. Massor av skidåkare
utnyttjade de spår som fanns både på Furulid och elljusbanan samt gula femman som äntligen kunde spåras.
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18 febr. kördes Klassikern och nu fanns många spår att åka i vilket lockade 96 startande.
Vid Zonfinalen i Landsbro var det även prisutdelning för vinterns fem lopp. 20 ungdomar från klubben fick
pokaler med sig hem.
En klasseger genom Tilda Rosander i D 13-14 där Felicia Fyhr kom tvåa.
I D 15-16 blev det andraplats för Isabell Pettersson. I D 9-10 klassen kom Maia Fagerström fyra med Julia
Eriksson femma. Den klassen var det 7 tjejer från klubben som fick pris. H 9-10 hade vi fyra deltagare och här
blev Arvid Rosander sjua. Sju knattar som varit med minst 2 gånger fick också pris. Tillväxten i klubben är bra
vilket bådar gott för kommande vintrar.
20 febr. var Smålandidrotten med Per Edin hos oss och våra ungdomar blev filmade från en drönare samt
intervjuades.
23 febr. startade Vasaloppsveckan med Kortvasan och här körde våra unga
skidåkare mycket jämt och snabbt de tre milen från Oxberg till Mora. Alla fem samlade inom fem minuter med
Isabell Pettersson först på tiden 2.08.
De övriga var Felicia Fyhr, Alma Gustafsson, Alice Strömgren och Hampus Fyhr. Thomas Johansson körde
loppet ovallat på tiden 1.43. Ledarna Patrik Pettersson 2.08 och Peter Strömgren 2.18. Även två pensionärer åkte
loppet nämligen Annastina Högemo-Karlsson och Göran Karlsson.
Anette Piel var enda dam som körde Tjejvasan dagen efter.
Öppet spår på söndagen var mycket kallt där många bröt. Lovisa Blomgren svarade för ett fint lopp med tiden
7.44 med Mamma Annelie
som blev distanserad med dryga timmen 8.48. Martin Holmström körde i mål på tiden 11.51.
Måndagens Öppet spår var inte lika kallt men ganska trögt före med nysnö. 19 åkare från klubben kom till start
och snabbast till Mora kom Rickard Palmer på tiden 6.22 följd av Pierre Arvidsson 6.25 och Kalle Sand 6.25.47.
Per-Åke Karlsson 6.30,Daniel Hedström 6.44,Anders Lind 7.06,Mårten Gustafsson 7.24,Jan Lindahl 7.38,
Ronnie Tornåker 7.58,Stefan Josefsson-Palmer 7.59,Hampus Wallin 8.00.
Av fyra damer lyckades Hilma Enell bäst trots lite träningsmil och fick tiden 9.11. Marita Sand tog steget upp
från tidigare Halvvasan och kom till mora på tiden 9.58.
Halvvasan på tisdagen bjöd på kallt blåsigt och tungt före. Jonas Källming bäste klubbåkare 2.57. Av
bussresenärerna körde unge Gustav Sand bäst med tiden 3.40 följd av Maria Johansson 3.47,Bo Henriksson
3.53,Anna Kallin 4.02,Gunnar Svensson 4.06,Lars-Erik Svensson 4.08,Lars-åke Norden 4.26, Kennet Fransson
4.27,Karl-Göran Svensson 4.46,Inger Norberg 4.48,Mats Svensson 4.49,Göran Stålner 4.53,Hans Hjelm 5.08 och
Rolf Rofors 5.46.
Mars 2018
VASALOPPET 4 mars. Många anmälda från klubben men stort manfall till start. Med många träningsmil på
rullskidor och skidor blev det inte så oväntat Mattis Bulow som korsade målet i Mora först på tiden 5.59. Rickard
Lind 6.15,Thomas Johansson 6.16,Pontus Appel 6.25 samt Joakim Jarl 6.39.
Dagens ros till Hilma Enell som ännu en gång denna vecka genomförde de 9 milen från Sälen till Mora.
Sammanlagt har 55 medlemmar kört något av Vasaloppen 2018.
GULD-jubel i Nybro vid DM i sprint och stafett.
Isabell Pettersson vann D 15 ind. och Tilda Rosander -Felicia Fyhr vann D 13-14 stafetten. Felicia tog även
silver i D14 individuellt. Isabell och Alice Strömgren åkte hem silver i D 15-16 klassen stafett.
Varje tisdag och torsdag har vi kört ungdomsträning på de fina spåren som vid flertalet gånger har fått spåras om
denna rika natursnövinter.
3 mars var det dags att tävla om klubbmästerskapstitlar. 25 ungdomar och
endast 6 äldre tävlade. Efter tävlingen blev det fika till alla som kört och därefter var det ungdomsledare från
orienteringen som tog över och det blev en hellyckad eftermiddag samt övernattning i Tallbacken. Efter frukost
på söndagsmorgon kunde man se starten i Vasaloppet och sedan åkte de flesta skidor på spåren innan föräldrar
kom och hämtade hem.
Veckan efter vasaloppet snöade det dagligen och vi fortsatte med tisdag-torsdagträningen som varje kväll
samlade mellan 15-20 ungdomar.
10 mars kördes Nässjöjakten i Lövhult och där deltog våra duktiga tjejer i D 9-10 klassen. Julia Eriksson kom
trea Maia Fagerström sexa och Isabella Stenberg tia. Anton Stenberg och Ingrid Eriksson körde Knattebanan.
9-11 mars var Tilda Rosander och Felicia Fyhr i Bollnäs där ICA – Cup finalen kördes. I den tuffa D 14 klassen
med nära hundra tjejer kom Tilda
26:a och Felicia 64:a i skicross. I skatesprinten blev placeringarna 50:e för Tilda och 62:a för Felicia. Båda
tjejerna kom med i Smålandstruppen vilket visar att vi har ungdomar som tillhör toppskiktet.
Efter ett kort mildväder kunde vi spåra upp på nytt och träningen på tisdagskvällen kom 15 ungdomar som åkte
under 90 minuter.
Torsdagen den 15 mars skulle vi avsluta vintern med en parstafett.
När Ola Gustafsson skulle ta mot anmälningar stormade det in skidåkare i alla åldrar. 52 anmälde sig varav 27
ungdomar så det blev 26 startande lag.

10

SOK Aneby
Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2018
Först kördes två semifinaler med 13 lag som sedan mynnade ut till en
A-final och en B- final. A-finalen vanns av Arvid Rosander, Lars-Åke Norden med Ronja Melin och Mikael Fyhr
som tvåa.
Efter tävlingen samlades alla i Tallbacken där det dukades upp med kvällsmat varpå prisutdelning för årets
Klubbmästerskap följde.
Även våra duktiga tjejer som tog medaljer vid DM prisades extra.
Thore Johansson delade ut Trä Thore Cup pokalen till årets vinnare Isabelle Pettersson. Tvåa i cupen blev Tilda
Rosander följd av Felicia Fyhr Julia Eriksson och Maia Fagerström.
Den tidigare tävlingen som fick ställas in kördes 17 mars i Hallby och där blev Isabelle Pettersson 7:a i D 15-16.
Felicia Fyhr och Tilda Rosander kom på delad 6:e plats i D 13-14. Arvid Rosander kom 8:a i H 9-10.
30 mars blev det en extra skidstafett då snön och spåren var bra. 16 ungdomar kom och körde i olika
kvalomgångar. Ingen segrare utsågs men priset till alla var korv med bröd och saft. TACK och slut på vintern.
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Årsplan 2019
Januari
ti/to
sön
12
22
8

skidträning
tipspromenad
planeringsdag Gransnäs
Zon tävling, skidor
Idrottsskolan, skidor

Februari
ti/to
skidträning
sön
tipspromenad
2
Anebyloppet skidor
4
Idrottsskolan, skidor
17
Anebyklassikern, skidor
17
Barnens vasalopp
17
Årsmöte
22/2 – 3/3 Vasaloppsveckan
Mars
ti/to
sön
2
17
29-30
April
ti/to
sön
1
8
8
10
11
21
22
27

Maj
ti/to
sön
7
15
23
24
Juni
2

skidträning
tipspromenad
Bordsjöloppet skidor
Zonavslutning
Ungdomsläger Åsens by

orienteringsträning barn o ungdom
tipspromenad
Idrottsskolan, orientering
Idrottsskolan, orientering
Jordförsäljning
Veteran-OL, Tallbacken
Upptakt nybörjarorientering
Anebyorientering medel, Målen
Anebyorienteringen långdistans, Målen
10MILA, kombinationslag damer med
Nässjö OK

orienteringsträning barn o ungdom
tipspromenad
Höglandsserien ungdom, Bålen
Anebyklassikern, cykel
Sista träningen för våren
10-års jubileum Tallbacken

Augusti
6
Höglands-OL, Målarmon
15
Höstupptakt
22
KM Sprint, Svartårinken
September
ti/to
orienteringsträning barn o ungdom
sön
start tipspromenad
3
Höglandsträning
4
Anebyklassikern löpning
15
KM Dag orientering
Oktober
sön
tipspromenad
Avslutning ungdomsträningen
10
sista OL-träningen för hösten
18
KM Natt, avslutningskväll med
prisutdelning
November
sön
tipspromenad
9-10
Borås Zoorientering, bussresa och
övernattning
December
sön
tipspromenad
skidläger, Orsa Grönklitt
grötfest

Långtidsplan 2019-2021
2020 Aneby-klassikern
Anebyorienteringen, distriktstävling
Anebyloppet, skidor
2021 Aneby-klassikern
Anebyorienteringen, distriktstävling
Anebyloppet, skidor
2022 Aneby-klassikern
Anebyorienteringen, distriktstävling
Anebyloppet, skidor

High Chaparall-sprinten,
bussresa för familjer
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Motion Ändring av stadgar
2019-01-28
Hej i snöovädret
Har ägnat lite tid åt att läsa klubbens stadgar, vilket kanske inte alla gör.
I & 26 stycke 4 finns en text som enligt min uppfattning är oklar.
Texten låter enligt följande: Styrelsen har årsmötets delegation att fatta ekonomiska beslut
upp till ett
belopp motsvarande två basbelopp.
Basbeloppet 2018: 45 500 två basbelopp 91 000
Basbeloppet 2019: 46 500 två basbelopp 93 00
Det framgår inte i stadgetexten om två basbelopp gäller på årsbasis eller vid varje tillfälle.
Denna otydlighet kan tyckas att det finns anledning att klargöra.
Nytt förslag till stadgetext i & 26 enligt följande:
Styrelsen har årsmötets delegation att fatta ekonomiska beslut upp till ett belopp
motsvarande 4 basbelopp. Detta gäller på årsbasis.
Tommy Olausson

Svar på motionen
Styrelsen har diskuterat motionen och delar motionärens uppfattning att nuvarande skrivning i
§ 26 stycke 4 kan uppfattas på olika sätt. Styrelsen är av den uppfattningen att så länge beslut
fattas inom, av årsmötet, beslutad budget kan styrelsen verkställa även större beslut. För
ekonomiska beslut utöver fastställd budget skall ett utrymme finnas i stadgarna.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att § 26 stycke 4 i stadgarna får följande lydelse; Styrelsen har årsmötets
delegation att, utöver av årsmötet fastställd budget, fatta ekonomiska beslut upp
till ett belopp motsvarande 4 basbelopp. Detta gäller på årsbasis.
För styrelsen 2019-02-07
Hans Hjelm, ordf
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