VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OK MARK 2020
Styrelsen för OK Mark får härmed avge verksamhetsberä9else för år 2020.
Styrelsen har bestå9 av Johan Lundblad ordförande, Gun Frisk kassör, MarEn Svensson sekreterare, Jan
Olausson och MarEn Udd samt suppleanterna Niklas Ek och Bo Herdersson.
Styrelsen har under året haM 7 protokollförda möten. De olika kommi9éerna har haM e9 antal
sammankomster.
Medlemsantalet är 97 st, 52 män och 45 kvinnor, e9 antal som är 12 färre än föregående år. 12 medlemmar
är yngre än 21 år.
2020 har varit e9 mycket speciellt år som helt har dominerats av den globala Corona pandemin och de
restrikEoner som följt i dess spår. Endast e9 fåtal tävlingar har kunnat genomföras och huvuddelen av
klubbens egen verksamhet har behövts ställas in.
TÄVLINGSVERKSAMHET
Antal starter 31
(-19 184, -18 205. -17 328, -16 277,-15 259,-14 367,-13 437,-12 683, -11 565,-10 730,- 09 888,- 08 858, -07 857,-06:781,
-05:986,-04:884,-03:764, -02:711, -01:712)

Antal ak@va 12
(- 19 36, - 18 41, -17 49, -16 55, -15 42,-14 52, -13 52, -12 65, -11 55, -10 68, -09 70, -08 67, -07 79,-06:78, -05:75, -04:70,-03:57,
-02:51, -01:47)

Startligan
KersEn Johansson
Mikael Boden

8
6

Segrarligan ind. starter:
Tobias Lidén
2
Per-Olof Andersson 1
Maaas Hagman
1
Summa segrar 2020: 4 (2019: 18).
Mästerskap:
P.g.a. de restrikEoner som funnits under året har inga mästerskap kunnat genomföras.

EKONOMI
Ekonomikommi9én har under 2020 bestå9 av Rune Arvidsson, KersEn Johansson, Tore Gunnarsson,Annika
Herdersson,Lennart Karlsson- ansvarig fakturering startavgiMer, och Per Knubbe/medlemsansvarig
Representant från styrelsen och sammankallande har varit Gun Frisk.
Året 2020 inleddes med budgetarbete där e9 förslag togs fram a9 subvenEonera de ordinarie
startavgiMerna fullt ut, dock ej eventuell eMeranmälningsavgiM. De9a godkändes av styrelsen och
klubbades igenom på årsmötet.
Sedan drabbades världen av Covid-19 och inget blev sig likt.
Några vanliga tävlingar hann genomföras innan restrikEonerna tog över och det blev sedan tävlingar i
annorlunda format, som en och annan medlem letat upp och genomfört.
På intäktssidan för OK Mark har Naturpasset och Veckans Bana visat sig vara populärt och vi ﬁck en ny
sponsor.
DriM-och underhållsbidraget från kommunen, klädförsäljning från Ullmax och Bingolo9o ger också e9 litet
Ellsko9.
UtgiMerna har främst gällt driMen av vår klubbstuga, förbundsavgiMer , medlemsavgiMer och uppvaktningar.
I 2020 års budget visade a9 klubben skulle gå med e9 kraMigt undersko9, vilket det inte har blivit, utan det
ser ut a9 bli e9 nollresultat.
KURSER OCH KONFERENSER
Johan Lundblad har undervisat på en tävlingsledarkurs inom VOF och Bo Herdersson har hållit kurs om
OCAD för MTBO i Västerås.
KARTOR
Området mellan Skutesjövägen och väg 156 som ritades om inför U10-mila helgen 2019 har uppdaterats
främst på grund av skogsbruk. Området har använts för ”veckans bana”.
Området runt klubbstugan har fortlöpande reviderats för vår träningsverksamhet.

TRÄNINGS- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN (TrUnk)
Under året har inga speciella ungdomsträningar genomförts. Delvis beror de9a på osäkerheten om vilka
restrikEoner som skulle komma a9 gälla både i närEd och längre fram.
Under vintern, januari Ell och med februari, har vi haM gympa i Örbyskolan. De sista träﬀarna i mars ﬁck
ställas in och under hösten blev det bara några enstaka Ellfällen på grund av pandemin. Under de träﬀar vi
haM har det varit 10 – 12 deltagare. Totalt har det varit e9 20 olika personer som deltagit.
Under vintern har stugan varit öppen för allmän träning varje söndag. Under hösten och fram Ell jul
påverkades även denna verksamhet starkt av pandemin. Några medlemmar har dock fortsa9 a9 träﬀas
utanför stugan och promenerat eller sprungit Ellsammans.
När det ﬂesta andra akEviteter varit svåra a9 genomföra bestämde vi oss för a9 prova ”Veckans bana”
vilket visade sig vara mycket uppska9at. Vi har haM 6 omgångar med 3 – 4 banor i olika svårighetsgrad och
längd. Det exakta deltagarantalet vet vi inte då våra egna medlemmar inte behövt registrera sig. Antalet
starter från andra klubbar har varit 114 st.
Vi har också arrangerat Naturpasset med 46 deltagare vilket är nästan dubbelt så många som det brukar
vara.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Inga tävlingar var planerade inför 2020.
ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN
Kommi9én har under året, 2020, bestå9 av Heléne Lindberg, Tore Gunnarsson, Kurt Svensson, Bernt
Robertsson, Jan Robertsson och MarEn Udd.
Vi har haM gemensamma arbetskvällar där vi hjälpts åt a9 hålla ordning i/på klubbstugan
och ytorna runtomkring.
Utöver de planerade arbetskvällarna har vi hjälpts åt a9 klippa gräs och hålla Ellsyn.
Det har även lagts en del arbete på spåren runt stugan med både röjning och skyltning.
KLÄDKOMMITTÉN
Under 2020 har klädkommi9én bestå9 av Lina Jordeus och Maria Svensson, med mycket god hjälp av vår
kassör Gun Frisk.
2020 var e9 mycket lugnt år för klädkommi9én som dock höll igång Ullmax-försäljningen löpande under
året.

INFORMATIONSKOMMITTÉN
InformaEonskommi9een har under 2020 bestå9 av Maria Svensson, Anna Thimell, Margareta Robertsson,
Annika Herdersson samt Pernilla Karlsson, där Pernilla har varit ansvarig för hemsidan och våra sociala
medier. Totalt har kommi9een sammanställt tre nummer av vår klubbEdning Ny9 ifrå´ Markera, som givits
ut i pappersformat, samt fortlöpande under året ge9 klubbens medlemmar informaEon om vad som
händer i vår klubb på exempelvis Facebook samt på vår hemsida.
SLUTORD
Vi, OK Marks styrelse, vill tacka våra medlemmar som trots e9 mycket speciellt år 2020 gjort goda
arbetsinsatser.
När vi nu ställer våra platser Ell årsmötets förfogande ser vi samEdigt med Ellförsikt fram emot e9 mera
normalt år 2021.
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