VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Härryda kommuns Kultur- och Idrotts
Förening, Hkif, avlämnar följande verksamhetsberättelse
för år 2021
Föreningsstämma hölls 2021-09-02, digitalt via Teams.
Styrelse
Joel Rask, ordförande
Ledamöter:
Johan Axelsson, vice ordförande
Ulla Johansson, kassör
Henrik Stenberg
Mona Lundqvist
Suppleanter:
Nancy Johansson
Liselott Andersson
Kristin Hansson
Emelie Gustavsson
Möten
Under 2021 har styrelsen haft 8 ordinarie möten
Administration
Hkif har haft en anställd på 5 % som ansvarat för största delen av
administrationen.
Medlemmar
Antal medlemmar var 1148 den 31/12 2021.

Pandemin
Året har i stor utsträckning präglats av pandemin. Mycket har pausat och
ställts in. Sektionernas verksamhet som redovisas nedan. Under året har
yogakurser erbjudits både vår och höst och varit digital vid behov. Under
året har vi även genomfört en Crossfitkurs i samarbete med Starkare
Crossfit.
Information
Hkif har två huvudsakliga kommunikationsvägar till medlemmarna. Vi
använder oss av Cardskipper där vi sköter medlemsregister och
kommunikation med medlemmarna. Hälften av medlemmarna har laddat
ner appen. Parallellt publiceras även fortsättningsvis all information på
harryda.se.
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.
På grund av pandemin beslutade Kommunstyrelsen under året att bevilja
HKIF ett engångsbidrag på 750 000 kr för att bedriva arbetet med att sätta
guldkant på kommunanställdas fritid och bidra till hållbara medarbetare.
Bidrag till medlemmarna
Under året har vi betalt ut 200 kr i subventioner av anmälningsavgifter till
lopp samt bidrag för motionsaktiviteter för pensionärer och volontärer.

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

Verksamhetsberättelser från Hkif´s sektioner
Golf
Inga aktiviteter har genomförts under året.
Ekdala Gym
P.g.a. pandemin har gymmet under året varit stängt för medlemmarna. Ett
avtal har slutits med Ekdalagården om att deras personal har tillgång till
gymmet så länge det i stängt för HKIF:s medlemmar. Avtalet innebär att
Ekdalagården står för underhåller under perioden. När gymmet åter är
tillgängligt för medlemmarna är ännu osäkert.
Innebandy
P.g.a. pandemin har verksamhet har bedrivits sporadiskt under året.
Teater
Vilande
Tennis och padel
Tennis och padelsektionen har under året erbjudit kurs och spel i padel med
ett 30-tal deltagare. Kurserna erbjöds under året utomhus i samarbete med
Airport Padel.
Konstnär
Denna nystartade sektion har under rådande förutsättningar inte kommit
igång med någon verksamhet.

Samarbete och engagemang
Hkif har under året haft ett väl fungerande samarbete både med
Studieförbundet Vuxenskolan i Bollebygd, Mark och Härryda samt
ytterligare några samarbetspartners. 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. Joel Rask

