Förvaltningsberättelse 2021
Även 2021 kom i hög grad att präglas av corona pandemin. Året inleddes med generella
nedstängningar av samhället som kom att begränsa träningsverksamheten på många klubbar och
omöjliggöra tävlingsverksamhet. Under sommaren och tidig höst såg det precis som under 2020
hoppfullare ut och ett mindre antal tävlingar han genomföras innan pandemin återigen slog till med
full kraft under slutet av året. Vilket kom att återigen begränsa tävlingsverksamheten. Glädjande nog
hann SM avgöras i Ängelholm och vi reste även till VM, denna gång med en begränsad trupp. Utfallet
blev glädjande nog mycket starkt och landslaget återvände med ett guld i bagaget genom Annika
Berglund och ett brons genom Niklas Eberstein.
Precis som under 2021 så blev kostnaderna lägre än budgeterat, främst beroende på färre nationella
tävlingar än under ett normalår och lägre kostnader för landslaget än normalt, då vi på grund av
corona pandemin valde att begränsa storleken på landslaget. Som tidigare nämnts blev utfallet på
VM mycket gott, trots den begränsade storleken på landslagstruppen. Genom de lägre kostnaderna
blev det ekonomiska utfallet positivt även 2021 och överskottet kom att uppgå till 63 tkr, vilket
innebär att det egna kapitalet vid utgången av 2021 uppgick till 794 tkr, i jämförelse med 731 tkr vid
utgången av 2020. Styrelsen beslutade att ge tillbaka till klubbarna och samtidigt uppmuntra
tävlingsverksamheten genom att införa ett ekonomiskt stöd på 3 tkr för bortfall av publikintäkter vid
tävlingar.
Styrelsen valde att under 2021 investera i tävlingsutrustning som kommer att användas vid bland
annat SM och som beräknas kunna användas under ett antal år framöver. I övrigt gjordes inga större
investeringar under året. Styrelsen fortsatte att arbeta vidare med strategi 2025 som innebär fokus
på landslaget och målsättningen att öka antalet medaljer vid internationella mästerskap. Vi fortsatte
också enligt strategi 2025 årsmötets vilja att öka satsningarna på ungdomsverksamheten. Bland
annat avsåg förbundet att arrangera en ren ungdomstävling, som tyvärr fick ställas in på grund av för
få deltagare.
Vi ser hoppfullt på 2022 och genom att de två senaste åren har visat ett ekonomiskt överskott har vi
möjlighet att fortsätta satsningarna på tävlingsverksamhet (såväl internationell som nationell), vilket
vi hoppas ska leda till fler internationella medaljer. Denna satsning går hand i hand med ökat fokus
på ungdomsverksamhet och vi hoppas att kunna ge ett mindre antal juniorer möjligheten att tävla
internationellt. Vi hoppas även att kunna lansera kommitte’er för såväl utbildnings- som
ungdomsverksamhet.
Även om den ekonomiska ställningen ser bra ut efter två år av överskott på grund av lägre kostnader
än planerat på grund av pandemin och ger möjlighet till ökade satsningar under 2022 så står vi inför
ett långsiktigt problem, vilket också kommer att få ekonomiska konsekvenser inför framtiden.
Nämligen ett sjunkande medlemsantal. Vi hoppas att vi snart kan lägga corona pandemin bakom oss
och att en ökad tävlingsverksamhet ska leda till att antalet medlemmar börjar öka igen för att kunna
möjliggöra långsiktiga satsningar inför framtiden.

