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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Glasrikets RC Nybro får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
2017.
Styrelsens sammansättning under året:
Ordförande

Jan Arvidsson

Kassör

Göran Gustavsson

Sekreterare

Markus Andersson

Ledamot

Jessica Kinnander

Ledamot

Helena Jonsson-Sjökvist

Ledamot

Emanuel Svensson

Ledamot

Marie Nilsson

Ledamot

Jörgen Härnby

Ledamot

Johan Lennartsson

Ledamot

Martin Wandér

Medlemsantalet har även under 2017 ökat. Roligt att det kommit mer ungdomar i medlemsmatrikeln och
detta är så klart Ungdoms Triträningens förtjänst.
Medlemsantalet var vid årets slut 176 personer, riktigt kul.
Könsfördelningen är väldigt lika med en liten övervikt för den manliga sidan med 59%.
Nedan totalt registrerade i IdrottOnLine, även de som inte erlagt medlemsavgiften för 2017.

Vad har vi som förening gjort under det gånga året?
Summerar vi året så har vi pysslat med lite av varje, eller snarare med väldigt mycket.
Vi har varit väl representerade under året på en hel del tävlingar med många fina resultat, på Jönköping
HIM så var vi så pass många att vi blev rankade på 2:a plats i division 3.
Vad har hänt mer under året?
Som vanligt så anordnade vi 2 st vintercuptävlingar i februari och november, Bootcamp under våren.
Linnealunken och Papricaloppet som vanligt i maj, med något färre deltagare än tidigare år. Helena höll i
några löparkurser på våren.
Träningshelgen i maj så hade Stefan Thorwaldsson en sk. Butiksvandring, där lite av fällorna man kan
hamna i när man är och handlar. Liselotte Klemming hade även en mycket givande aktiv föreläsning om
diverse skador man kan råka ut för som löpare.
Vårat KM 3000m i löpning genomfördes även detta år under Hindenspelen i maj.

Nytt för klubben var att det drogs igång triathlonträning för ungdomar, 10-talet barn kom på dessa 3
tillfällen. Vi får hoppas att det återkommer 2018.
Var också medarrangörer till ett nytt event i september tillsammans med Nybro Kommun,
Svartbäcksmåladagen. Två barnlopp (700m och 1400m) och tre vuxenlopp (backlopp, traillopp och cykellöplopp). Detta event återkommer 2018. Ca 200 deltagare kom denna dag och 20-talet föreningar var med
och visade upp sig. Barnen hade lite dragkamp och armbrytning med Gladiatorerna Bullet och Amazon från
TV4. Detta blev väldigt lyckat trots att det började att störtregna strax efter det att ungdomarna hade
sprungit. Detta event är under planeringsstadiet och kommer att anordnas även 2018.
Även i år så hade vi medlemmar som representerade oss utomlands, Martin Wandèr var och körde ett HIM
på Mallorca.
Torsten Kämpfer tog på sig ansvaret att under året samordna cykelpass och detta var en regelbunden
aktivitet under lördagsförmiddagarna med utgångplats från simhallen, detta fortsatte även under
hösten/vintern med MTB cykling.
Våra Triträningar drog fulla hus hela året med ett stort tryck vid öppnandet av anmälan, sista träningen var
det bara 1 v innan träningen och det medförde att avhoppen minskade.
KM-triathlon blev flyttad från en helgdag till en tisdag i juni vilket tydligen var positivt, det blev rekord med
26 st deltagare.
Vi började med att närvaroregistrera onsdags och söndagsträningarna via IdrottOnLine i augusti, som
vanligt när man börjar med något nytt så är det en viss inkörningsperiod men det har vi lyckats bra med.

Jan Arvidsson
Ordförande för denna trevliga klubb med härliga medlemmar.

Ledamöter och kommittéer från årsmötet 2018-02-18
Styrelsen
Ordförande

Jan Arvidsson

1 år (omval)

Kassör

Göran Gustavsson

2 år (omval)

Sekreterare

Markus Andersson

1 år kvar

Ledamot

Jessica Kinnander

2 år (omval)

Ledamot

Åsa Franzèn

1 år (fyllnadsval)

Ledamot

Carola Axelsson

2 år (nyval)

Ledamot

Marie Nilsson

1 år kvar

Ledamot

Jörgen Härnby

2 år (omval)

Ledamot

Johan Lennartsson

2 år (omval)

Ledamot

Martin Wandér

2 år (omval)

Övriga
IT-ansvarig

Jan Arvidsson

Tävlingsansvariga
(stafetter o.dyl)

Caroline Turkovic
Jessica Kinnander

Träningsansvarig

Delat ansvar på tränargruppen

Träningsstatistik

Jessica Kinnander

Linnealunken

Jan Arvidsson, Jörgen Härnby
Johan Lennartsson, Alexander Leskovec

Klädansvarig

Vakant (Tf Emanuel Svensson)

Triathlonansvarig

Vakant (Tf Emanuel Svensson)

Vintercupen

Styrelsen

Revisorer

Rikard Persson
Nonne Edsenius

Revisorsuppelant

Vakant

Valberedning

Mårten Johnsson (Sammankallande)
Stefan Petersson

Reviderad 2018-03-17

