
 

 
 

 
 

Sollerö IF 

Årsmöte 28/2-21 
Verksamhetsåret 2020 

- 
Möteshandlingar 

 
 
 

   



 

 
Dagordning - årsmöte 28/2-21 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut 
för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2022. 

Förslag: 

 

10.Information om kommande års verksamhetsplan med tillhörande 
ekonomiska plan. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

Familj 450 kr  Föräldrar och barn under 21 år bokförda 
på samma adress 

Senior 250 kr  21 – 64 år 

Ungdom/pensionär 200 kr  0-20 år eller 65 år och äldre 

1922-medlem 1922 kr 
Specialmedlemskap inför 100-årsjubileum 
inkl. extra medlemsförmåner under 2022 
 

Guld-medlem 1000 kr  Inkl. extra medlemsförmåner under 2022 

Stöd-medlem 500 kr  Inkl. extra medlemsförmåner under 2022 



 

12. Val av: 

a. föreningens ordförande för en tid av ett år. 

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

c. minst en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år. 

d. en auktoriserad revisor, en ordinarie föreningsrevisor och en 
suppleant för ordinarie föreningsrevisor. Dessa väljs för en 
tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
Föreningsrevisor får ej vara jävig - d.v.s. ej ha relation med 
styrelsemedlem såsom grannskap, släktskap, partnerskap 
eller dylikt. 

e. minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av 
vilka en ska utses till ordförande. 

f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara 
representerad genom ombud. 
 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

 
 

   



 
Verksamhetsberättelse 
Sollerö IF’s huvudstyrelse Verksamhetsåret 2020 
 

Information om verksamheten 
Sollerö IF är en ideell idrottsförening som leds av 
huvudstyrelsen vars huvudsakliga uppgift är att ansvara 
över ekonomi och se till att all verksamhet sker i 
enlighet med föreningens stadgar, policys och i 
Riksidrottsförbundets anda.  
 
Huvudstyrelsen har under året bestått av ordförande Magnus Birkeholm, vice 
ordförande Gunnar Israelsson, ledamöter Lars-Åke Palm, Marit Andersson och 
Margit Brottar. Suppleant var Helene Tjäder, Linnea Malm Stolt och Tatjana 
Summermatter. 11 maj slutade Lars-Åke på grund av flytt varpå Helene valdes 
in som ledamot istället för honom. 
 
Adjungerad sekreterare under året har varit Mäjt Iversen. 
 
I Sollerö IF finns två aktiva sektioner såsom fotboll och rodd och två aktiva 
kommittéer/arbetsgrupper som arbetar med fastighetsfrågor och Siljan Runt - 
En motionsrunda på cykel.  
 
2020 var ett annorlunda år där pandemin medförde att Siljan Runt fick ställas 
in och att sektionernas verksamhet begränsades. 
 
Förutom ordinarie verksamhet inom fotbollen och småbåtsrodden har det 
genomförts: 
 

- Lek-på-längd   
 

- Fotbollsskola  
 

- Roddskola  
 

- Pink Gloves Boxing 
 

Ekonomi och räkenskaper 
Varje sektion, kommitté och huvudstyrelsen har i början av året lagt en 
driftsbudget som verksamheten grundas på. Samtliga fakturor som betalas ut 
attesteras av två personer (kanslist Mäjt Iversen och den som är utsedd i 
respektive sektion/kommitté att attestera fakturor som hör till den gruppen). 
Större investeringar beslutas av huvudstyrelsen innan inköp genomförs. 
 
Fakturering av medlemsavgifter sker via Svenska Lag och övriga räkenskaper 
förs i Fortnox. LR Revision har under 2020 skött vår löpande redovisning och 
bokföring. 
 



Huvudstyrelsens arbete 
Återigen - stort tack till tidigare års styrelses arbete med att samla ihop 
ekonomin i föreningen. På så sätt har vi under 2020 kunnat jobba ännu mer 
med investeringar med mål att renovera och uppdatera befintliga fastigheter 
för att på bästa sätt möta upp till framtida utveckling av Sollerö IF.  
 
Under verksamhetsåret 2020 har 18 protokollförda möten hållits. Däremellan 
kommunicerar huvudstyrelsen via mejl och sms. 
 
Information och kommunikation till våra medlemmar sker främst via nyheter 
på Svenska Lag-sidan, men även via Solleröbladet och sociala medier (Facebook 
och Instagram). 
 
Mer beskrivning av verksamheten i detalj finns i varje sektions och kommittés 
verksamhetsberättelse. 
 
 

 
 
 
Magnus Birkeholm 
Ordförande 
 
 
 
RESULTATRÄKNING SOLLERÖ IDROTTSFÖRENING: 
 

*LOK-stöd, lönebidrag, föreningsbidrag 
 
 
 
 
 
 

Föreningens intäkter  2020  2019 

Verksamhetens intäkter  2 778 192  4 284 363 

Bidrag*  881 762  508 236 

Summa föreningens intäkter  3 659 954  4 792 599 

Föreningens kostnader     

Verksamhetens kostnader  -3 098 516  -5 235 974 

Personalkostnader  -918 733  -514 072 

Investeringar  -1 767 427  -93 066 

Summa föreningens kostnader  -5 784 676  -5 843 112 

Årets resultat  -2 124 722  -1 050 513 



 
 
 

Verksamhetsberättelse  
Sollerö IF Rodd 2020 

 
Styrelse: 
Per Hjelm, Ordförande 
Yvonne Sahr-Throgen, Ledamot 
Magnus Birkeholm, Ledamot och ekonomi/attesterare av fakturor 
Frida Helghe, Ledamot 
Axel Brottar, Ledamot 

Kyrkbåtsrodd 
Under säsongen 2020 tränade vi barmark på Solleröparken och Gesundaberget 
med olika slingor, intervaller och cirkelträningar. 

Den rådande pandemin medförde att det inte gick att genomföra några 
träningar i kyrkbåten under sommaren. 

Under hösten genomfördes ett tiotal träningar i kyrkbåten. 

Tävlingarna i Siljansrodden blev inställda. 

Skolroddsdagen genomfördes med årskurs 6 från Sollerö skola. 

Utriggarrodd 

Roddskola v25-26 

Ledare: Jean Martell, Annelie Birkeholm, Albert Bälter, Maja Sahr-Throgen, Isak 
Birkeholm. 

Nya deltagare: Märta Boork, Elsa Helghe, Elsa Karlsson 

Nybörjare fortsättning: Helmi Kisnis, Tilde Ekström, Emilia Ekström 

Fortsättningsgrupp: Albert Bälter, Elin Lindroth, Isak Birkeholm, Maja 
Sahr-Trogen, Jonna Pettersson, Jacob Ivarsen, Arvid Mopers, Nora Bråmer, 
Markus Almgren, Nina Jutterström. 

Ett härligt gäng bestående av glada och förväntansfulla deltagare och ledare fick 
under de 2 veckorna spendera dagarna med varandra. Bland deltagarna fanns 
både nya och mer rutinerade roddare, alla lika taggade på att utvecklas och få ut 
så mycket som möjligt av dagarna. Dagarna var lärorika och det tog inte lång tid 
förrän alla nya deltagare var ute och rodde på egen hand. För 
fortsättningsgruppen var det ett upplägg med mycket teknik varvat med 



intervaller. Två givande veckor för både ledare och deltagare, mycket träning 
och så klart en hel del bus och skratt. 

Roddträning för ungdomar 

Vi har haft träningsdagar måndagar, onsdag och fredagar för hela gruppen samt 
även torsdagar och en del helgträningar för de äldre a-b roddarna. Träningarna 
har börjat med uppvärmning på land, sedan ut i båtar, träningen har sedan 
avslutats med att jogga ner samt lite styrka.  Det har alltid funnits minst en 
ledare med i följebåten och en vuxen på land. Varje aktiv har utvecklats både 
som roddare och som lagkompis. 

Vuxenroddskola 

Under hösten anordnades en roddskola för vuxna med 6 st deltagare och med 
Linus Fäldt och Isak Birkeholm som ledare. Deltagare: Jennie Vinter, Sara 
Larsson, Eva Andersson, Eva Hjelm, Jonas Helghe och Jakob Ekström. Det var 
en uppskattad roddskola av deltagarna som fick lära sig en grundläggande 
teknik och prova på både singel och dubbel samt fyrsculler. 

Tävlingar/Träningsläger/Aktiviteter 2020 

En annorlunda säsong utan tävlingar men med kanonbra träning och flera 
”hemläger” samt olika alternativa träningsmoment som tex Leksandsrundan 
samt HemVasan på Cykel, Paddel, Triahtlon, Hinderbana mm. 

Träningsläger Sydafrika Januari 

Elin var på läger med landslagsgruppen i Sydafrika. 

Kortvasan 21/2 

Säsongens första läger var i samband med kortvasan där deltagande roddare 
från SR-förbundet samt SIF startade i led 2 sin väg mot Mora. Det var femte 
året i samarbete med Vasaloppet och blev även i år mkt uppskattat, dagen 
avslutades med middag och Bowling på Mora parken. 

Inomhusrodd SM 7/3 

Sollerö IF representerades av Arvid Mopers, Isak Birkeholm, Jonna Pettersson, 
Elin Lindroth samt ledare Annelie Birkeholm. 

Städdagar April/Maj 

Full aktivitet med att iordningställa Lerön för kommande roddsäsong, 
genomgång av båthusen, båtmaterial och iläggning av bryggor.  Många kom och 
halvdagen avslutades med go fika. 



 

Kick-Off  Maj  

Denna kick-off var för alla SIF-juniorerna, Dagen började med roddpass på 
Lerön sedan cykel in till Hemus med Frisbeegolf, dagen avslutades med 
grillning i Hemus. 

Träningsläger inför JNM och U23 EM, 
Borås/Mölndal/Kungälv 

Sollerö IF representerades av Elin Lindroth, Jonna Pettersson, Maja 
Sahr-Throgen och Isak Birkeholm. Samrodd i olika lagbåtar samt tidskval. 
Tyvärr så blev JNM samt U23 EM inställt. 

Avslutning 7/10  

Dagen inleddes med att ro ”Leksand rowing race” banan i egen regi då tävlingen 
blev inställd. En åtta och en dubbel rodde.  Som avslutning för året hade vi en 
avslutningsmiddag för ungdomar och deras anhöriga. På middagen var det ca 
40 personer som kom och hade trevligt, det delades ut utmärkelser för alla 
aktiva och ledare. Efter kaffet avslutades kvällen och roddsäsongen för 2020. 

Ett annorlunda men ändå ett fantastiskt ”Tränings” år med fina prestationer, 
glädje, gemenskap, utveckling och sammanhållning kan sammanfattas. 

 
Roddstyrelsen gm 
Magnus Birkeholm 
 
RESULTATRÄKNING RODD: 
 

 
* Inköp av kyrkbåt 2019 (425 000 kr) har omförts till resultaträkning 
2020 

Föreningens intäkter  2020  2019 

Verksamhetens intäkter  12 286  7 677 

Anmälnings-/deltagaravgifter  33 940  33 892 

Summa föreningens intäkter  46 226  41 569 

Föreningens kostnader     

Verksamhetens kostnader*  -570 460  -436 255 

Personalkostnader  -51 382  0 

Summa föreningens kostnader  -621 842  -436 255 

Årets resultat  -575 616  -394 686 



Verksamhetsberättelse  
Sollerö IF Fotboll 2020 

 
Styrelse: 
Margit Brottar, Ordförande och sekreterare 
Thomas Nielsen, Ledamot och ekonomi/attesterare av fakturor 
Anna Jonsson, Ledamot 
Marina Melander, Ledamot 
 
Rapport från sektionen: 
I skrivandets stund har Sollerö IF Fotboll 132 spelare i ålder 6-26 år i sin 
verksamhet. 399 st LOK-stödsgiltiga aktiviteter med totalt 4737 st 
deltagartillfällen har registrerats under 2020.  
 
Lagen har tränat 1-6 gånger i veckan beroende på ålder och spelat 
matcher däremellan.  
 
Fotbollens seriespel ställs in på våromgången och under hösten spelas 
enkelserie. Detta gör att utövare påverkas av att matchmomenten i 
spelarutbildningen blir väldigt få och för de allra yngsta uteblir de nästan 
helt. Trots detta når Sollerö IF fina framgångar i de äldsta serierna där 
man räknar poäng och där Pojkar div 4 och Flickor div 1 vinner sina 
serier och i Flickor div 2 tar man hem andraplaceringen i serien. Antalet 
fotbollsspelare ökar i sektionen. Man flyttar fotbollsskolan från juni till 
augusti med ca 15 deltagare. Ingen MT-cup över huvud taget denna 
säsong utan lagen får själva ordna med vänskapsmatcher. Det äldsta 
flicklaget växer nu ur ungdomsserien och tränar och planerar för att få 
spela seniorfotboll 2021 i damernas div 4. 
 
Rapport från lagen: 
Mixlaget födda -15: 
De påbörjade sin verksamhet i mitten av juni. Därefter hade vi träning 
varje onsdag kl 17.00-17.45 fram till mitten av september, med ett litet 
semesteruppehåll några veckor i slutet av juli. 11 tjejer och killar har 
sprungit, svettats, skrattat och spelat fotboll tillsammans. Vi ser fram 
emot fotbollsåret 2021 och hoppas på samma goda uppslutning bland 
barnen! 
/ Anna Håkansson-Olhans, Lillemor Olsson och Kornelia Nordholm. 
 
Yngre mix födda -14: 
/ Marina Melander, Zandra Kadfalk och Martin Stolth 
 
 



 
Äldre mix födda -12 - -13  
/ Anders Axelsson, Maths Ydron och Diana Lundh. 
 
Flickor födda -11: 
Sista året som MT-cupslag men med en pandemi som kom emellan så 
fick vi göra det bästa utav det. Med 14 spelglada och positiva tjejer har vi 
kört två träningar i veckan, en timme åt gången. Högt antal deltagande på 
träningar (sällan färre än 10). Matcher efterfrågades så klart och vi 
skapade oss ett nätverk med jämnåriga rena tjejlag runt Siljan och 
genomförde ett antal matcher då vi körde dubbelmöten för att få så 
mycket speltid som möjligt. Detta gav oss möjligheten att prova på 7mot7 
spel i en del matcher. Uppskattat och roligt tyckte tjejerna! Nu ser vi fram 
emot 2021 och förhoppningsvis ett seriespel. 
/ Kalle Soodla, Marina Melander och Linda Halvarsson. 
 
Flickor div 7: 
Ett härligt lag med tjejer födda 2008-2010 som spelade sin första säsong 
med 7 mot 7-fotboll. P.g.a. Covid-19 blev det inte många seriematcher, 
men riktigt roligt att följa tjejernas utveckling under säsongen ändå. 
Säsongen avslutades med föräldramatch, tipspromenad och pizza. 
/ Mäjt Iversen, Anna Jonsson, Olov Mattes och Sara Nord. 
 
Pojkar div 6: 
Truppen har bestått av 14 killar i åldrarna födda 09-11. I början av 
säsongen var truppen påverkad av Covid-19 då riktlinjerna om hur vi 
skulle förhålla oss till träningarna inte va helt tydliga men längre in på 
säsongen så kom tydligare riktlinjer och vi kunde bedriva träningar och 
matcher utifrån dom. Serien hade rätt få lag denna säsong så vi spelade 
sex matcher på våren och sju efter sommaruppehållet. 
/ Helene Tjäder och Per Danielsson. 
 
Pojkar div 4-5: 
En annorlunda säsong med mycket osäkerhet till en början. Detta till 
trots hade vi från början en trupp på 19 spelare och 5 ledare. En trupp 
med stor variation i färdigheter. Gör dock en jättefin säsong med mycket 
utveckling. Extra roligt är det att killarna får ta emot beröm från andra 
ledare som tycker att vi spelar jättefin och bra fotboll. Under säsongen 
tappar vi tråkigt nog några spelare, lite oklart av vilken orsak, men 
variationerna i ålder och färdighet kan vara en av orsakerna. 
 
Säsongen börjar med inomhusträning på Solleröparken och fortsatte 
under våren med träningar på Prästholmen i Mora. Utesäsongen på 
Sollerön började först under maj. Mycket spänning var knuten till att 
detta skulle bli första året med riktigt seriespel.  
 
 



 
 
Till mångas besvikelse delgavs vi under våren beskedet om att seriespelet 
skjuts på framtiden och att det eventuellt först skulle köras som en serie 
med enkelmöten med start efter sommaren. Glädjen var extra stor när vi 
fick detta bekräftat i början på juni. Laget deltog förutom i seriespel även 
i Miljönären Cup (distriktsmästerskap). I första ronden möter vi Krylbo 
från Avesta och går vidare med en 2-1 vinst på hemmaplan. I andra 
omgången möter ett skadedrabbat Sollerön ett Falun som “toppat” sitt 
lag då man hört att det kommer ett spelskickligt lag från Sollerön. Några 
oturliga dombeslut samt ett par mål i favör Falun gör att vi tidigt i 
matchen tappar fokus. Vi har efter det svårt att komma in i matchen igen 
och förlorar slutligen mot ett välspelande Falun. Dock går seriespelet för 
båda lagen hur bra som helst och i division 4 står Sollerön slutligen kvar 
som seriesegrare (endast i den serien som vinnare utsågs)! 
Under säsongen har alla spelare i olika utsträckning varit delaktiga i båda 
lagens matcher. 
 
Tyvärr har vi under säsongen inte varit på några cuper. 
Hur det blir nästkommande säsong är till viss del fortfarande oklart, men 
troligen kommer våra 07-spelare att ta klivet vidare till en ny förening. 
/ Thomas Nielsen, Mattias Pers, Marina Melander, Jamie Calder och Anna 
Lundqvist. 
 
Flickor div 1-2: 
I februari påbörjades säsongen för tjejer födda 2002-2007 med nya 
tränare och många nya spelare från andra föreningar i kommunen som 
valde Sollerö IF som klubbadress. 2-6 träningar i veckan med seriespel 11 
mot 11-spel i två serier resulterade i serieseger i div 1 och en fin 
andraplats i div 2. Kort uppehåll efter sista matchen och fortsatt träning 
under hösten och 7 januari startades säsongen 2021 där planen är att 
Sollerö IF återigen får seniorfotboll på Idrottsparken i form av ett damlag 
i div 4 samt fortsatt ungdomslag i div 1 och ev. samarbetsserie med andra 
distrikt - om inte Covid-19 sätter stopp för det.  
/ Mäjt Iversen, Helene Tjäder, Lasse Ericson, Torbjörn Schedvin, Margit Brottar 
och Marcus Mattsson. 
 
Ekonomisk rapport: 
Intäkterna för 2020 avviker av förklarliga skäl negativt med ca 27 %. Ca 
30 000,- 
Huvudsaklig orsak till detta är att vi på hela säsongen inte haft någon som 
helst kioskverksamhet och att det blev färre deltagare än beräknat på 
föreningens fotbollsskola. Dessa avvikelser är direkta konsekvenser av 
den pandemi som ”härjat” under året.  
 
 
 
 



 
 
Föreningen gjorde under året en del större investeringar. Bland annat 
köptes det in en gräsklippare för 27000,- Det tillkom även en större del 
reparationskostnader än budgeterat på föreningens gräsklippare då 
denna köptes begagnat, totalt 20000,- (avvikelse 10000,-). Orsak till att 
denna att investeringen fick göras var golfen som tidigare utfört detta på 
entreprenad gick i konkurs.  
 
Det köptes nya 11 mot 11 mål, då dom befintliga var gamla och 
hälsofarliga. Detta är en investering som väntas hålla i 15-20 år. Kostnad 
40000,- 
 
Det investerades även i bevattningssystem till föreningen. Det har under 
senaste åren varit några torra sommarperioder. Våra fotbollsplaner har 
tyvärr tagit mycket stryk av detta. Generellt så har skötseln av våra planer 
inte fungerat alls senaste åren. Det investerades därför även en större 
summa i gödsel, frön, och sand för att få våra planer i bättre skick. Utöver 
själva investeringen lades det ner otaliga timmar i frivilligt arbete på 
själva genomförandet. Även själva klippningen sköttes ideellt av eldsjälar 
större delen av sommaren. Skall även understrykas vikten av att vi har 
välskötta planer då antalet träningstimmar ökat ständigt senaste åren. 
Numera närmar vi oss 150 aktiva fotbollsspelare.  
Totalt kostnad för bevattningssystem ca 32500,-, Kostnad för övrig 
planskötsel blev ca 44500,- vilket även inkluderar några timmar 
klippning när vår egen maskin var på lagning.  
Under året köptes det även in matchställ till våra äldsta ungdomslag och 
en del träningsutrustning.  
 
I övrigt minskade föreningens kostnader för deltagaravgifter vid cuper 
och liknande då allt detta ställdes in.  
 
I förhållande till budget minskade våra kostnader totalt sätt med ca 27 %. 
 
Det skall även sägas att styrelsen har funderat kring kommande säsong 
och har vidtagit åtgärder i kommande budget med tanke på den osäkra 
situationen. Det har även lyfts frågan om att höja sektionsavgiften samt 
att införa egenavgift för lagen vid deltagande på cuper etc. Detta då det 
fortfarande är oklart hur föreningens intäkter kommer se ut under 2021. 
Denna fråga kommer även lyftas av sektionens ordförande i 
huvudstyrelsen.  
/ Thomas Nielsen. 
 
 
Sollerön 2021-01-10 
Margit Brottar, ordförande Sollerö IFs fotbollssektion 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESULTATRÄKNING FOTBOLL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningens intäkter  2020  2019 

Verksamhetens intäkter  68 907  94 529 

Anmälnings-/deltagaravgifter  23 170  43 300 

Summa föreningens intäkter  92 078  137 829 

Föreningens kostnader     

Verksamhetens kostnader  -488 614  -311 895 

Personalkostnader  -82 493  -15 459 

Summa föreningens kostnader  -571 107  -327 354 

Årets resultat  -479 030  -189 526 



 
 

Verksamhetsberättelse 
Siljan Runt-kommittén verksamhetsåret 2020 
 
Deltagare i kommittén under året: Mäjt Iversen, Ove 
Granström, Magnus Birkeholm, Axel Brottar som under 
hösten klev ur kommittén och ersattes av Helene Tjäder.  
 

 
 
Året 2020 är ett år som vi sent ska glömma.  
 
I samband med att Vasaloppet arrangerade sin vintervecka rapporterades de första 
fallen av Covid-19 som nått Europa. 
 
Inte kunde man då tro att Covid-19 skulle bli en världsomspännande pandemi som skulle 
drabba alla - inklusive Sollerö IF och vårt motionslopp Siljan Runt som skulle ha gått av 
stapeln för 53:e gången den 6 juni 2020. 
 

 
 
Efter att ha tagit del av rådande restriktioner, gällande föreskrifter och gjort 
noga överväganden om vår egen kapacitet beslutar vi i april att flytta årets Siljan 
Runt från 6 juni till 12 september. Vi har då 4518 st anmälda cyklister.  
 
I samband med byte av datum inför vi Siljan Runt #athomeedition2020 som är 
en variant där man kan välja att cykla på hemmaplan, registrera sitt genomförda 
lopp och få den eftertraktade dalahästen skickad hem till sig. Vi upplyser även 
anmälda cyklister om att 20 juli lämnar vi slutgiltigt besked om vi anser kunna 
genomföra ett Siljan Runt i höstskrud eller ställa in ordinarie lopp helt för 2020. 
 
Våren går mot tidig sommar och vi fortsätter leva med denna pandemi som 
skördar många liv och vi har en vård i Sverige som går på knäna. Ett 
arrangemang av ett motionslopp på cykel känns inte som något vi ska strida oss 
blodiga för att till varje pris genomföra och riskera att sprida smittan vidare. 
När “GO or NO GO”-datumet inträffar den 20 juli beslutar vi att ställa in 2020 
års Siljan Runt för att inte riskera kommande års arrangemang. Vi har då 4518 st 
anmälda cyklister. 
 
Enligt våra regler för loppet och anmälningsvillkor förbehåller vi oss rätten att 
behålla 50% av anmälningsavgiften på grund av oförutsedda händelser (Force 
Majeur) - en skrivning som stått på vår hemsida sedan 2017 och som man aldrig 
trodde skulle bli verklighet, men nu blev det så.  
 
I ett nyhetsbrev via e-post får anmälda cyklister information om att loppet 
flyttas till 12 september och de ombeds att fylla i ett formulär på vår hemsida 
med önskad hantering av sin anmälan. Man kan välja bland följande fyra val:  
 
 
 
 
 



 
 
 

● makulera sin anmälan och få 50% åter av 
anmälningsavgiften 

● makulera sin anmälan och efterskänka 
resterande 50% av anmälningsavgiften till 
Sollerö IFs verksamhet 

● omvandla sin anmälan till att avse 
#athomeedition2020 och få 25% åter av 
anmälningsavgiften 

● omvandla sin anmälan till att avse 
#athomeedition2020 och efterskänka 
resterande 25% av anmälningsavgiften till 
Sollerö IFs verksamhet 

 
Formuläret är öppet 20 juli till 20 augusti och i skrivandets stund visar 
anmälningssystemet att 1435 st valde att istället köra #athomeedition2020, 1537 
st valde att makulera sin anmälan och 1546 st valde att inte fylla i formuläret så 
deras anmälan är ohanterad.  
 
Majoriteten av samtliga anmälda följer våra instruktioner om hur anmälan ska 
hanteras, men ett antal anmälda var otroligt missnöjda vilket resulterar i 
anmälningar till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). De menar att de 
rätteligen hade rätt till återbetalning av hela anmälningsavgiften. Vi beslutar att 
anlita Advokaterna Bergh & Staaf där advokat Mats Bergh hjälper oss hantera 
inkomna anmälningar till ARN samt att utforma vattentäta anmälningsvillkor 
för att säkra framtida arrangemang av Siljan Runt för både oss som arrangör 
och för anmäld cyklist. En investering väl värd sina pengar.  
 
Under hösten paketeras och skickas drygt 1100 dalahästar med posten hem till 
glada cyklister som längtar efter sina dalahästar efter att ha cyklat på 
hemmaplan. Detta år får vi ännu mer insikt i hur viktig denna dalahäst är för 
våra cyklister. Förutom att vi i stort sett lyckas tillgodose samtligas önskemål om 
färg på hästen har vi även skickat hästar till Norge och Tyskland - till och med 
de tre cyklister som önskade dalahästar med munskydd fick sin önskan 
uppfylld.  
 
Covid-19 visar sig vara något vi får leva med under hela 2020 och förväntas 
påverka även 2021 så 16 november öppnar vi anmälan till #athomeedition2021 
där man kan anmäla sig till att köra loppet på hemmaplan. 
 
Siljan Runt-kommittén arbetar nu med att hitta lösningar för ett “coronasäkert” 
arrangemang med start och mål på Sollerön den 5 juni. Oavsett om ordinarie 
lopp kan genomföras eller inte kommer alternativet att cykla på hemmaplan i 
#athomeedition2021 att finnas kvar.  
 
 
 
Mäjt Iversen 
Siljan Runt 
 
 



 
RESULTATRÄKNING SILJAN RUNT: 
 

 
* Inköp av dalahästar (714 800 kr) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Föreningens intäkter  2020  2019 

Anmälningsavgift   2 717 353  4 003 099 

Övriga intäkter  0  55 297 

Summa föreningens intäkter  2 717 353  4 058 596 

Föreningens kostnader     

Kostnader för evenemang*  -864 570  -1 863 623 

Summa föreningens kostnader  -864 570  -1 863 623 

Årets resultat  1 852 783  2 194 974 



 
Verksamhetsberättelse 
Fastighetskommittén verksamhetsåret 2020 
 
Deltagare i kommittén: Ove Granström, Magnus Birkeholm, Gunnar Israelsson.   

Kommittén har under året haft 5 gemensamma planeringsmöten och utöver 
detta ett antal telefon-överläggningar. Pandemin har tvingat oss till minsta 
möjliga fysiska närvaro! 

Solceller 

Under året har solcellsanläggningen driftsatts den 1 juni och levererade under 
de första 7 månader 

25,26 MWh. 158 solpaneler har monterats på Föreningslokalens välvda tak till en 
kostnad av ca 600 000 kr. Vi ansökte om ett solcellsbidrag på ca 120 000 kr från 
Boverket. Regelverket för solcellsbidrag ändrades under 2020 varför bidraget 
uteblev.  

Nya omklädningsrum/värme/ventilation 

Efter det att gamla danslokalen färdigställts till aktivitetshall under 2019 
startades planeringsarbetet för Etapp 2 med Ove som huvudansvarig. 
Byggnadsarbetet startade i höstas efter en upphandling av entreprenörer. Bygg: 
Gesunda Byggtjänst, El: Ovansiljans El, VS: Lindkvist Rör och Vent: PEMI. 

Ombyggnaden innebär i korthet färdigställande av två nya 
omklädningsrum/dusch och ett separat för domare. Samtliga golv förses med 
med golvvärme. Nytt värmesystem med bergvärme och ny ventilation med 
återvinning (FTX). Beräknat färdigställande sen vår 2021. 

Hockeyrinken 

Under året har två möten genomförts med ”rinkgruppen” för planering av en 
ny isarena med möjlighet till lämplig sommaraktivitet. Med ideella krafter revs 
sargen samt all belysning. Under verksamhetsåret 2021 är förhoppningen att 
fatta beslut om en ny isarena. 

Logen 

Logens dansgolv revs ut av medlemmar och har efter nytt underarbete försetts 
med konstgräs. 

Offertförfrågan ligger ute för installation av fast belysning. Tätning av det år 
2019 rentvättade plåttaket är under utredning. 

 



 

Domaromklädning/pilkastning 

Beslut har efter besiktningar tagits om att bygga helt nya tak samt att installera 
ett tvätt/diskrum i befintlig byggnad. Genomförande sker med ideella krafter 
och efter ekonomisk analys. 

Lilla dansbanan 

Det halvruttna dansgolvet revs av medlemmar och nu är förslaget att 
tillsammans med Solleröns pensionärsförening anlägga en boulebana under 
2021. 

Lerön-omklädning 

Roddsektionen har utarbetat förslag på bättre sanitära förhållanden på Lerön. 
Bygglov har beviljats för en ny byggnad för omklädning/dusch/WC mm. 
Ansökan om bidrag pågår. Fastighetskommittén skall under 2021 undersöka 
vilken lösning av behoven av detta som är ekonomiskt försvarlig och hållbar.   

  

Sollerön 2021-02-08 

Gunnar Israelsson  

 


