
 
 

 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

Styrelsen för Härryda kommuns Kultur- och Idrotts 
Förening, Hkif, avlämnar följande verksamhetsberättelse 
för år 2022  

Föreningsstämma hölls 2022-03-24, i Kommunhuset i Mölnlycke.  
Extrastämma för val av vakat Ordförandepost hölls 2022-09-27 digitalt via 
Teams. 
 
Styrelse 

Martin Andersson, ordförande 

Ledamöter: 
Johan Axelsson, vice ordförande 

Hanna Frejd, kassör 

Henrik Stenberg 

Mona Lundqvist 

Suppleanter:  

Nancy Johansson 

Kristin Hansson 

Bajva Varinder 

Vakant 

 

Möten 
Under 2022 har styrelsen haft 8 ordinarie möten 

Administration 
Härryda kommun har under året bidragit med en administratör på 5 % som 
ansvarat för största delen av administrationen. 

Medlemmar 
Antal medlemmar var 1123 den 31/12 2022.  
 



 
 

Introduktion 

Efter ca 1,5 år med Covid-19 restriktioner öppnar Sverige äntligen upp igen.  
HKIF försöker få fart på alla aktiviteter igen såsom tennis, padel, pingis, 
innebandy, yoga, skidor, vattengympa, ridning och crossfit. Även vårat gym 
på Ekdalagården öppnar upp igen och används flitigt av bl.a. pensionärer. 
Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan kommer även detta igång. 
Hösten 2022 blir skrivande invald som ny ordförande, något som jag är 
mycket stolt och tacksam över. Att träna och leva ett sunt liv är något jag 
tycker alla borde göra och speciellt roligt är det att göra detta ihop med 
andra. Att vistas ute i Härryda kommuns vackra natur är underbart och ger 
livskvalitet. 

Under hösten av vi letat efter en ny kassör till föreningen och i skrivande 
stund har detta löst sig. I höstas hade vi ett Padelevent som var mycket 
uppskattat och vi planerar flera liknande aktiviteter i framtiden.  

Medlemsantalet ligger fortsatt på samma nivå men vi arbetar ständigt på att 
öka medlemsantalet samt att nå ut bättre till redan befintliga medlemmar. 

 

Kommunikation 
Hkif har två huvudsakliga kommunikationsvägar till medlemmarna. Vi 
använder oss av Cardskipper där vi sköter medlemsregister och 
kommunikation med medlemmarna. Drygt hälften av medlemmarna har 
laddat ner appen. Parallellt publiceras även fortsättningsvis all information 
på harryda.se/hkif. 
 
I dessa kanaler finns information om föreningen och hela utbudet av 
aktiviteter och kurser. Hemsidan är åtkomlig både via Härryda kommuns 
hemsida och via intranätet IDA. På hemsidan kommer medlemmarna åt 
medlemsanmälan, anmälan till aktivitet, motionsbidrag och förslag på 
aktivitet där svaren går till Hkif´s mail, hkif@harryda.se med mera.  

Ekonomi 
Årets resultat blev ett överskott på ca 90 000 kr, vilket avviker kraftigt från 
det budgeterade nollresultat. Orsaken är pandemin och de begränsningarna 
i vilka aktiviteter som varit möjliga att genomföra. Föreningens ekonomi är 
fortsatt god. Årets redovisning finns på särskild bilaga.  
Under hösten påbörjades arbetet med att öka på utbudet av aktiviteter igen. 
Fakturorna för några av dessa aktiviteter har dock kommit efter nyår vilket 
gör att de redovisas under 2023. 
 

Bidrag till medlemmarna 
Under året har vi betalt ut 600 kr i subventioner av anmälningsavgifter till 
lopp samt bidrag för motionsaktiviteter för pensionärer och volontärer.  

http://www.hkif@haryda.se/


 
 

 
Hkif´s sektioner 
Golf Susanne Olsson-Bildtsén/Ulla-Britt 

Olofsson 
Gym i Ekdalagården  Ulla-Britt Olofsson 
Innebandy  Bo Henriksson 
Teater   Vakant – vilande sektion 

Tennis/Padel  Johan Axelsson 

Konstnär   Anna-Sofia Wannerskog 

Bordtennis  Peter Panic 

 
 

Verksamhetsberättelser från Hkif´s sektioner 

Golf 
Inga aktiviteter har genomförts under året. 

Ekdala Gym 
Under året har Ekdalagymmet återöppnat och intresset är fortsatt stort både 
från våra pensionärer och arbetande medlemmar. 

Innebandy 
Innebandyn har kommit igång och regelbundet kör pass. För närvarande 
erbjuds tre tillfällen per vecka i olika idrottshallar i kommunen. 

Teater 
Vilande 

Tennis och padel 
Året avslutades med ett väldigt lyckat Padelevent tillsammans med 
Östermalmshallen padel. Ca 30 medlemmar deltog och det stora intresset 
ligger till grund för planeringen inför 2023. 
 
Konstnär 
Sektionen avslutade året med en nystart och inbokning av en vernissage 
under hösten 2023.  
 
Bordtennis 
Bordtennissektionen har under året erbjudit möjlighet till spel i Hulebäcks 
gymnastikhallar en gång i veckan. 

 



 
 

Samarbete och engagemang 
Hkif har under året haft ett väl fungerande samarbete både med 
Studieförbundet Vuxenskolan i Bollebygd, Mark och Härryda samt tagit steg 
för att utvidga det att även gälla kurser i Mölndal och Partille. Anmälan till 
Studieförbundets kurser görs direkt på resp. förbunds hemsida. Hkif´s 
medlemmar får halva priset på alla kurser, dock max 500 kr/kurs. 

 

Styrelsen genom ordf. Martin Andersson 
  


