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Inledning 

Verksamhetsberättelsen för 2021 blir tyvärr lik förra årets verksamhetsberättelse, tunn men med vissa ljusglimtar. 

På grund av pandemin har vi bedrivit en begränsad verksamhet under året. Vi har följt myndigheters 

rekommendationer kring hur vi får bedriva vår verksamhet med de nödvändiga anpassningar som det funnits 

utrymme för.  

 

Träning 

Träningen under första halvåret präglades av att hålla avstånd och med andra ord främst egenträning. På grund av 

pandemiläget så fick vi ställa in vårterminen.  

Träningen under hösten blev lik en omstart med förhållandevis få medlemmar som återupptog träningen hos oss. Vi 

har anpassat träningen utifrån de som dykt upp och med det haft en dynamisk syn på träningspassen i meningen att 

vi tränat diversifierat och med mångfald.  

 

Läger 

Under senvåren/försommaren släppte man på restriktionerna och viss lägerverksamhet kom i gång. De första två 

lägren under juni/juli hade fokus på de som planerat att gradera sig under sommarlägret (högre grader), senare 

under sommaren (augusti) var vi med och arrangerade sommarlägret i våra lokaler. Detta med ett gott resultat! 

Under hösten deltog vi på Rikslägret i Falköping där även Anders Velén var med som en av instruktörerna.  

Vi avslutade året med att arrangera Jullägret tillsammans med SJF även detta med ett gott resultat.  

 

Graderingar 

Anders Velén graderades till svart bälte 5:e dan under sommarlägret.  

 

Kursverksamhet 

Kursverksamheten har helt legat nere på grund av det oklara läget i samhället och att vi arbetat främst med att få i 

gång klubbverksamheten igen. 

 

Styrelsearbetet 

Arbetet har främst handlat om att hantera:  

• Pandemin 
• Ekonomin  

 
Tyvärr så har mycket av styrelsearbetet landat i att hantera restriktioner -kan vi -och får vi över huvud taget. 
Pandemin har ju såklart också påverkat vår ekonomi med uteblivna intäkter. De intäkter som kommit in har främst 
varit kopplade till de pandemibidrag som vi ansökt och fått för inställda kurser. Den enskilt största ekonomiska 
positiva posten var att vi fick kraftiga hyreslättnader från Yamzaki vilket sannolikt räddade föreningen. 

 

Jonas Borgström 

Vice ordförande  

JK Kano 


