Gräftåvallens skidklubb
Verksamhetsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31
Styrelsen för Gräftåvallens skidklubb avlägger nedanstående verksamhetsberättelse.
Styrelsens sammansättning:
Per-Olov Ahlström
Per-Olof Husberg
Tomas Wiklund
Eva Rönnbäck
Lars-Erik Andremo
Fredrik Malmström
Gunnar Groth

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
adjungerad ersätter Jonas Toftén som ej haft tid att delta

I tur att avgå ur styrelsen är, Per-Olov Ahlström, Per-Olov Husberg, Fredrik Malmström, Lars-Erik
Andremo samt Jonas Toftén (fyllnadsval 1 år).
Revisorer:
Hanna Falkeström
Claes Söderhjelm
Åke Hultgren Suppleant
Johan Olsson Suppleant

Revisor
Revisor

Samtliga valda på 1 år
Valberedning
Börje Olsson Ordförande
Bertil Danielsson
Stefan Holmström
Bertil Åström
Samtliga valda på 1 år

Möten:
Årsmöte hölls 29 april 2020 via telefon.
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden.
Medlemmar:
Gräftåvallens SK har 1358 medlemmar varav 25 % under 20 år samt 22% över 65 år.
Medlemsavgift: 150 kr enskild medlem och 300 kr familjemedlemskap
Verksamhet.
År 2020 han bara börja innan den första informationen kom om ett virus från Kina.
Vi höll våra skidspår i bra skick, och det åktes som om ingenting hänt, V9 och V 10 hölls som vanligt
Kvällsspaning i trollskogen. Det har blivit en populär aktivitet för barn under sportlovskvällarna. Det
var 58 spanare, som följde trollmor på skidor runt i skogen för att spana efter troll och för att därefter
samlas i tältkåtan med korvgrillning och diplomutdelning.
Den första söndagen i mars arrangerades Dalsjöloppet i Hovde som lockade 47 vuxna och 62 barn.

När det var tid för Korvlopp, Klubbmästerskap samt Årsmöte hade Covid-19 slagit till i hela landet
och regeringen infört restriktioner på vilka aktiviteter som kunde genomföras. Korvlopp och
Klubbmästerskap ställdes in. Årsmötet hölls den 29 april via telefon med 15 deltagande personer.
På Fäbodvallen sattes studsmatta och frisbeegolfen upp. Fäbodvallen och våra spår har varit flitigt
använda under sommar och höstmånaderna. Eftersom restriktionerna låg kvar så valde vi även att
ställa in Ankracet.
Under sensommaren påbörjades ett arbete med Sommarleder i Gräftåvallen (Dörrsårundan).
Daniel (snöröjaren) gick runt med en grävare och tog bort stubbar och stenar samt breddade och sänkte
ravinen.
Därefter påbörjades ett arbete att bygga nya broar dels i ravinen och över Dörrsåbäcken. Befintliga
bron på Gula/Grönvita spåret breddades. Det röjdes för en ny infart och bro till Fäbodvallen. Senare
under hösten byggdes också en ny bro över Tvärån i anslutning till vallen.
Vi sköter badplatsen vid Häggsåssjön, håller efter vindskydd längs spåren, försörjer vindskydden med
ved, tömmer latrin och sopor och samlar petflaskor och aluminiumburkar i sopboden.
Vi har också investerat i en nyare begagnad snöskoter.
Även vår sista aktivitet för året, Mellandagsloppet fick ställas in.
Våra sponsorer för elljusspåret under året har varit: , Dina Försäkringar, Hallens El & Bygg, Ica Nära
Hallen, Höögs byggservice AB och Oviken Taxi.
Ett stort tack till Fjällgården för ekonomiskt stöd till skoterbränsle och som dessutom är vår största
medlemsvärvare!
Tack till alla ideella medarbetare samt alla övriga generösa sponsorer!
Ett stort tack till Gräftåvallens Stugägareförening, som vid nedläggningen av föreningen, skänkte sitt
överskott samt behållningen från försäljningen av boken om Gräftåvallen, till skidklubben.
För ekonomi och utfall hänvisas till Kassörens rapporter.
Vi upprepar vår föreningsidé och vision:
Gräftåvallens skidklubb ska bedriva verksamhet för att främja utvecklingen i Gräftåvallen och
Destination Bydalsfjällen med längdskidåkning som grund. Verksamheten strävar efter att vara
jämställd, miljömedveten och hållbar samt rikta sig till alla åldrar inom ramen för våra personella och
ekonomiska resurser. Vi ska vara det naturliga längdskidcentrat i Bydalsfjällen!
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