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Under 2020 såg vi att friidrotten i Nybro fortsätter att locka ungdomar. Samtliga som ville
prova på fick göra så.
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.
Ekonomin under året har balanserats genom LOK-stöd, företagsstöd och kompensationsstöd
från Riksidrottsförbundet.
Vi tvingades ställa in båda våra tävlingsarrangemang under året på grund av Covid 19.
Inomhus Marsträffen och utomhus Hindenspelen.
Hinden deltog för femte året i Idrottsskolan där kommunens 7 o 8-åringar får prova på olika
idrotter.
Vi investerade ytterligare i tävlings o träningsutrustning under året.
Styrelsen fortsätter att arbeta med att få in fler som kan hjälpa till i föreningen, dels med
ledarinsatser men framför allt med allt annat arbete som krävs för att föreningen ska leva
vidare och utvecklas. Vi gläds verkligen över de ledare som tar stort ansvar för att våra
träningar fungerar, men arbetet med att hitta någon som kan axla rollen som ordförande för
föreningen har vi misslyckats med.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisar vi till balansräkningen.
Vi önskar styrelsen för kommande år framgång i sitt arbete till föreningens fromma.
På uppdrag av styrelsen
Peter Noord

Idrottsklubben Hinden

Arbetsplan för 2021
Den avgående styrelsen föreslår följande riktlinjer för arbetet under det kommande
verksamhetsåret.

IK HINDEN skall
— arbeta med en bred friidrottsverksamhet i Nybro och dess närområden och genom
offensiv verksamhet söka ge våra aktiva möjlighet att utveckla sig på lika villkor oavsett
social standard.
— ständigt leva upp till och hålla vår drog, integrations och mobbningspolicy levande under
alla våra aktiviteter.
- rekrytera och vidareutbilda fler tränare och ledare på olika poster inom föreningen.
låta föreningens aktiva representera föreningen vid sådana tävlingar som anses
lämpliga för den enskilde individen.
- med samtliga medlemmars och föräldrars medverkan arbeta för en trygg ekonomi i
föreningen,
— aktivt medverka till vidareutveckling av tränings- och tävlingsanläggningar inom
kommunen.
------- genom sina representanter visa upp ett prydligt och positivt ansikte utåt mot publik,
supporters och folk i största allmänhet.
— stötta alla ideellt arbetande inom föreningen på ett positivt sätt.
Dessa riktmärken hoppas vi skall bli den nyvalda styrelsens mål att arbeta mot under det
kommande året.
Nybro i Maj 2021

Styrelsen

DAGBOK MED IK HINDEN 2020
Januari
17

Växjö

Quality Games, där IK Hinden deltog

21

Nybro

Styrelsemöte

Karlskrona

Sunnan Open. Många av Hindens aktiva var med och tävlade i
Karlskrona och gjorde bra ifrån sig. Många personliga rekord

Februari
15

sattes.
18

Nybro

Styrelsemöte

6

Nybro

Bowlingkväll

11

Nybro

Årsmöte IK Hinden på Jutegården Under Christina Davidssons
ledning gjorde vi bokslut för 2019 års verksamhet, hade
prisutdelning till duktiga aktiva och tog beslut om verksamhetsåret
2020.

11

Nybro

Styrelsemöte (konstituerande)

Mars

15

24

Första tecknet på att en pandemi var förestående. Regler från
riksidrottsförbundet till alla föreningar.
Nybro

Styrelsemöte. Den nyvalda styrelsen hade sitt första möte.

19

Nybro

Utomhusträningen startar tidigare än planerat då kommunen har
stängt sina lokaler för inomhusträning pga restriktionerna till följd
av Covid -19.

23

Nybro

Styrelsemöte

19

Nybro

Styrelsemöte

28-29

Nybro

Klubbdagar på Sportringen i Nybro där man som medlem i
IK Hinden får 25% på ett helt köp

April

Maj

31

Nybro

Klubbtävling. Här fick alla aktiva prova på att tävla speciellt dem
yngre,då det för många var första gången.
Samtidigt med klubbtävlingen gjordes den första deltävlingen i
UDM-Lag.
Hinden ställde upp med ett lag med flickor 13 som bestod av
Jonna, Alva, Manon, Emma, Tuva och Natalie. Dessutom ställde
Hinden upp med ett mixat P/F 11 lag med Katrin Stella Albin,
Elias och Ville. Alla kämpade på och gjorde fina resultat.

Nybro

Ik Hinden deltog i Idrottskolan där kommunens 7-8
åringar får prova påFriidrott.

15

Löttorp

Ölandsspelen. Natalie deltog och sprang 60mH för F13 och gjorde
pers på 9,82 och vann. Hon kom även etta i längdhopp på 4,98.
Gjorde även mycket bra ifrån sig i kula och höjd.

19

Ystad

Kretsmästerskapet. Även här var Natalie med och tävlade och
Gjorde person bästa i både spjut, 28,14 och i 60mH, 9,80. Sprang
även 200m på27,82 och diskus 19.41. Väldigt bra kämpat!

8

Karlskrona

Natalie var i Karlskrona och tävlade. Tyckte själv att det började
liteknackigt i längdhoppet med bla tre övertramp men fick till slut
till ett hopp på 4,85. Tog även pers i 60m med 8,46. Tiden för 400
blev 63,53.

18

Nybro

Styrelsemöte

5

Ljungby

Deltävling 2 i Lag UDM. IK Hindens flickor 13 lag fick en 5
placering av 12 deltagande lag, bra kämpat.

9

Nybro

Lagtävling 2 för P/F 11 mixlaget på Åkrahälls idrottsplats. Alla
kämpade bra!

Juni
??

Juli

Augusti

September

12

13

Smålandsförbunds årsmöte. I år fick det ske digitalt på grund av
coronapandemin
Skruv

UDMmångkamp. Natalie var med och gjorde sin första
mångkampstävling och fick hela 4 570 poäng. Strålande!

??

Nybro

Svartbäcksmåladagen Är en dag då föreningen har ett fantastiskt
tillfälle att visa upp sig och berättar vad vi gör. Men som så
mycket annat detta år blev det inställt.

23

Nybro

Sista utomhusträningen

29

Nybro

Styrelsemöte

Oktober
4

Förbundsårsmöte

19

Nybro

Inomhusträningen startar

24-25

Växjö

GM läger i Växjö för födda 06-07. Emma och Natalie var iväg på
lägret och dem var mycket nöjda. Uppskattade särskilt att det var
smågrupper när dem skulle träna grenar.

27

Nybro

Styrelsemöte

November
14

Höstmötet som Smålands Friidrottsförbund arrangerar där flera
viktiga frågor tas upp.

December
1
14

Nybro
Nybro

Styrelsemöte
JulFika efter träningen

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade som blivit utsedda som revisorer i lK Hinden avger härmed följande
revisionsberättelse:
Vi har granskat klubbens räkenskaper och förvaltning under kalenderåret2020'
Granskningen har inte givit anledning till anmärkning med avseende på räkenskaper eller
förvaltning.
Vi föreslår att årsmötet fastställer balansräkningen per 2020-12-31och att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2020.
Läckeby 2021-04-12

