Ekshärads slalomklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-2013
Styrelsen för Ekshärads slalomklubb lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år
2012-2013.

Allmänt
Styrelsen har hållit 4 möten, samt därutöver telefonkontakter efter behov. Ekshärads
slalomklubb har deltagit vid förbundsmöten på regionalplanet under denna säsong.
Under gånga verksamhetsåret har arbetet med att utveckla ESLK fortsatt i rätt riktning.
Vattenprojektet i samverkan med Ekshärads SF har medfört att tillgången till vatten nu är
säkrad för snötillverkningen. Nyttjanderätten till marken regleras nu enligt avtal med
Ekshärads Turism & Fritid fram till 2023-08-01. Köpeavtal har upprättats med Ekshärads
Turism & Fritid där skidanläggningens samtliga byggnader, maskiner och övriga inventarier
överlåtits i sin helhet med tillträde 2012-09-06.

Verksamheten
Medlemmar
Medelålder: 24 år
Könsfördelning: Kvinnor 46 % Män 54 %

Åldersfördelning medlemmar:
0-6 år
7-12 år
Kvinnor
10
37
Män
12
48

13-20 år
24
36

21-40 år
31
16

41-Max år
32
43

Summa
134
155

Det finns även 41 personer som saknar fullständiga personuppgifter

Medlemsavgiften är för 0-21 år, 100 kr och vuxna 150 kr. Familjekort 200 kr, för
familjemedlemmar folkbokförda på samma adress.

Ekonomi
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) med positivt resultat uppvisas
vid årsmötet tillsammans med revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
Säsongen 2012-13 har varit väldigt krävande för klubbens ekonomi. Ett av skälen till detta är
genomförandet av vattenprojektet. Den totala kostnaden för klubben blev 101.549 kr.

Styrelsen
Har bestått av: Pär Bergqvist ordförande, Erik Mattsson vice ordförande, Annsofie Bergqvist
kassör, Håkan Westlund sekreterare, Peter Greij ledamot, Linda Olsson ledamot.
Föreningens firma har tecknats av vice ordförande Erik Mattsson och kassör Annsofie
Bergqvist var för sig.

Tävlingar
Som planerat har ESLK:s ungdomar och juniorer ställt upp i olika nationella
tävlingssammanhang och dessutom gjort många fina resultat i Lilla Världscupen. I klubbens
tävlingsgrupp deltog 6 ungdomar. Framgångsrikast var Ellen Westlund som kvalificerade sig
till regionsfinalen.
Men här gäller i högsta grad att det viktiga inte är seger utan att delta och att tävlingarna är
viktiga intresseväckare för sporten.

Träning
Träningsverksamhet har främst bedrivits i den egna anläggningen. Vi några tillfällen har våra
aktiva medlemmar deltagit i våra grannföreningars träning. I skidskolans
träning/tävlingsgrupp deltog 4 barn/ungdomar med målsättningen att börja tävla regionalt.

Arrangemang
Föreningen har under säsongen genomfört klubbmästerskap där 14 deltog, varav 5 flickor
och 9 pojkar, samt 3 startande i seniorklassen.
Även detta år har ESLK bedrivit skidskola med 32 deltagare.

Ett stort tack till alla!
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar som bidrar till klubbens framgångsrika
verksamhet. Alla bidrag är viktiga; från att hjälpa till vid träning, snöläggning, drift av liften,
serveringen, städning, pistmaskinskörning, underhåll av utrustning och skidskola mm.
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