Ronneby Karateklubb
Verksamhetsberättelse för 2020

1.Styrelse
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Mia Lindelöf
Kassör
Katarina Wendel
Ledamot
1
Patrik Eberhagen
Ledamot
2
Magnus Erdman
Ledamot
3
Mohammad Altrabulsi
Suppleant
2 st
Mikael Henriksson, Alf Nilsson
Valberedning 2 st
Vakant
Mohammad Altrabulsi lämnade styrelsen i augusti 2020 och Patrik Eberhagen i september 2020.

Övriga funktioner:
Chefstränare
Revisor

Stefan Månsson
Gudrun Cock, Max Consulting AB

Ansvarig med uppdrag som chefstränare under verksamhetsåret har varit Stefan Månsson.
Vi hade ett årsmöte 15 mars 2020 som är protokollfört.
Vi har haft fyra stycken styrelsemöten varav samtliga är protokollförda.

2. Medlemmar
Ronneby Karateklubb har under 2020 haft 58 medlemmar, samma antal som under 2019.

3. Träning
Vårterminen började den 13 januari.
Grupperna har varit uppdelade i nybörjargrupp med träningstid kl 18-19 och graderade kl 19-20. I
båda grupperna har barn och vuxna tränat tillsammans.
Träningstiderna var som tidigare på måndagar, onsdagar och lördagar.
Styrelsen beslutade att ställa in all träning från och med den 16 mars 2020 på grund av coronaviruset.
Den 4 maj återupptogs träningen igen, utomhus i Brunnsparken.
Sommarträning 2020 hölls på onsdagar från och med 15 juni och fram till höstterminens start. Som
vanligt tränade klubben i Brunnsparken.
Höstterminen startade den 7 september 2020.
Efter styrelsebeslut ställdes träningen in från och med den 2 november på grund av coronaviruset.
Träningsuppehållet varade resten av höstterminen.

4. Graderingar
Eftersom klubben inte har kunnat hålla träning på grund av pandemin har vi bara haft en gradering
under året. Den hölls den 14 september 2020 av sensei Nicklas Krona, 5 dan.

5. Träningsläger
Medlemmar från Ronneby Karateklubb har under året deltagit i ett träningsläger med Paul Kee i
Lyckeby. Klubben har även varit värd för ett träningsläger med Paul Kee den 7 mars 2020. Givetvis
deltog klubbens medlemmar i detta.
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6. Tävlingar
Inga medlemmar i Ronneby Karateklubb har tävlat under 2020.

7. Utbildningar, kurser
Under hösten 2020 inledde klubben ett arbete med RF-SISU, där målet var att få fler att engagera sig
i driften av föreningen. Den 28 september inleddes arbetet genom ett möte som Olof Ljungberg,
RF-SISU, höll i. Ett tiotal medlemmar och föräldrar deltog. Därefter har klubben fått pausa detta
arbete på grund av coronapandemin.

8. Avslutningar
Ronneby Karateklubb har inte haft några avslutningar under 2020, även detta på grund av
coronapandemin.

9. Övrigt
Ronneby Karateklubb har under 2020 upplevt svårigheter att bedriva verksamhet på grund av
bristande intresse och delaktighet från medlemmarna i klubben.

___________________________________
Ordförande Mia Lindelöf

___________________________________
Kassör Katarina Wendel

___________________________________
Ledamot Magnus Erdman

___________________________________
Suppleant Mikael Henriksson

___________________________________
Suppleant Alf Nilsson
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