
Verksamhetsberättelse för Karlstad lek- och sportklubb 
2021

Styrelse: Ordförande - Evelina Tufvesson

Vice ordförande - Christian Bjernér

Sekreterare - Amanda Tufvesson 

Kassör - David Karlsson 

Ledamöter - Marika Svensson (samordnare),

Suppleanter -  Elin Eriksson (Valberedare), Esmeralda Hansson (Valberedare), (Kristin Wiksell,)

Revisor - Annika Österdahl

KLSK i  sin  nuvarande form uppstod våren 2018 i  och med att  grundaren Nina Nilsson lämnade

Karlstad och valde att  överlåta verksamheten till  medlemmarna under avtal  med Friendly  Brains.

KLSK  är  därmed  en  medlemsstyrd  förening  där  ambitionen  är  att  alla  deltagare  bidrar  till

verksamheten. Tillsammans är vi en mangsidig lek- och sportklubb for alla over 18 ar som vill rora pa

sig, ha roligt och umgas under kravlosa former. KLSK vill vara ett mer varierat alternativ/komplement

till dagens utbud av sport- och fritidsaktiviteter för vuxna. KLSK vill främja välmaende och delaktighet

genom  lek  och  idrott  samt  social  och  kreativ  utveckling.  Verksamhetens  mal  är  att  erbjuda

medlemmar möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. 

Vår löpande verksamhet innebär att vi träffas en gång i veckan ( s.k. “tisdagssport”) och utövar olika

typer av sport och lek, helt  utan prestige. Fokus ligger på gemenskap och fysisk aktivitet.  En-två

styrelsevalda samordnare är med och styr upp en aktivitet varje tisdag. Samordnare ser också till att

lokalen är upplåst, annonserar aktiviteten, kan vara med och presenterar kvällens upplägg om en

medlem själv inte vill göra det. Alla medlemmar uppmuntras föreslå och/eller leda en aktivitet.  

Utöver  tisdagssporten kan alla medlemmar när  som helst  föreslå  eller  bjuda in till  olika  typer  av

events, arrangemang eller andra typer av aktiviteter, stora som små. Det kan vara allt från spelkvällar

till att gå på bio eller spela golf. Detta sker i nuläget genom vår facebookgrupp/en messengerchatt.

Gäller det t.ex. en kväll med samkväm eller en cykeltur är det fritt fram att bjuda in under sitt eget

namn via KLSK:s medlemssida. Gäller det ett större event där även icke-medlemmar är välkomna

behöver de som är administratörer för KLSK:s facebooksida göra ett event som då är under KLSK:s

flagg. Kontakta någon av styrelsemedlemmarna om du har ett sådant förslag på aktivitet.



Inre verksamhet

Under versamhetsåret som erbjöd särskilda utmaningar med tanke på coronapandemin hölls åtta 

styrelsemöten varav alla digitalt. Styrelsens arbete utfördes likt förra årets förhållning utomhus till en 

början av  vårterminen. Vi förhöll oss till restriktioner och höll aktiviteter med försiktighet för att 

säkerställa verksamhetens drift men då också aktivt undvika smitta. Medlemmarna fick särskilda 

förhållningsregler återigen. Det upplevdes svårt att hålla igång säsongen då utomhusaktiviteter är 

väderberoende, men det blev ett antal träffar med aktiviteter utomhus ändå.

Ekonomi: KLSK har av ovanstående skäl haft en lägre aktivitet än tidigare och därmed också lägre

utgifter. Vi har dock jobbat för att använda oss av aktuell budget så att de i möjligaste mån kommit

våra  medlemmar  till  del.  Medlemsavgiften  ligger  som  tidigare  (år  2020)  beslutat  på  100  kr,

vårterminsavgiften uteblev och terminsavgiften på hösten låg som tidigare beslutat  på 200 kr.

Yttre verksamhet

Tisdagssport: Sedan mars 2020 har Sverige varit drabbat av Covid19 och därför har 

föreningen till en början ej bedrivit sin sportaktivitet i Herrhagsskolans gymnastiksal, utan 

flyttat ut aktiviteterna från mars 2021 då  då den gemensamma träningen upphörde på 

obestämd tid. Ingen smittspridning inom verksamheten har kommit till vår kännedom. Fram till

mitten av juni 2021 då föreningen höll sommaravslutning bedrevs aktiviteterna utomhus, 

därefter har verksamheten bedrivits på liknande vis som tidigare år inomhus med någon 

enstaka avvikelse. 

Fristående  aktiviteter:  Utöver  Tisdagssport  genomfördes  en  Kick-off  3/9  med  drakbåtspaddling  i

Orrholmsviken, under ledning av Karlstads paddlarklubb. Ett gäng på 8 deltagare i fick instruktioner,

paddlade en ordentlig tur i solnedgångsljuset genom orrholmsviken, vidare till Mariebergsviken och

lite på Klarälven. Efteråt gjorde vi upp eld, grillade vi s’mores och myste. Ett mycket uppskattat event. 

Julavslutning 12/12 fick vi också avnjuta, vilket skedde med glöggmingel och tävlingar. En mingelkväll

som blev mer till en härlig fest. God stämning och god julefrid!



Förenklat årsbokslut KLSK 
Organisationsnummer: 802514-8852
(årlig nettoomsättning under 3 miljoner SEK)

Balansräkning
Datum: 2021-12-31

Tillgångar: 
Likvida medel: 18 672,16 SEK

Skulder och eget kapital: 
Eget kapital: 18 672,16 SEK
Skulder: 0 SEK
varav kortfristiga skulder: 0 SEK

(balansomslutningen=summan av tillgångar och skulder).

Resultaträkning

2021

Intäkter: 6.460,05 SEK

Utgifter: 3.800 SEK

Resultat: 2.660,05



Slutord:

Året 2021 har med sin coronapandemi och isolering erbjudit särskilda utmaningar för människor i stort

och gemenskapsföreningar i synnerhet. Då år 2020 och 2021 har satt mycket på paus för föreningar

ser vi kommande verksamhetsår ett behov av återetablera och därefter upprätthålla verksamheten

som  vi  hoppas  bjuder  på  ökad  gemenskap,  nya  bekantskaper  och  att  vi  kan  bidra  till  våra

medlemmarnas fritid. 
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