Gävle Red Devils
verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen
Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2020:
Ordförande
Kassör
Ledamöter

Kenneth Arvidsson
Karin Hellbom
Per Enqvist
Pasi Kohonen
Ulf Eriksson
Marcus Waldermark
Lasse Waldermark

Styrelsen har kunnat arbeta kontinuerligt och utan avhopp under året. Under
verksamhetsåret har styrelsen kontinuerligt haft protokollförda styrelsemöten.

Utbildning och kompetens
Som mål hade styrelsen att erbjuda tränarna och övriga ledare med utbildningar och
föreläsningar av SISU och SAFF så tränarna når tränarlicenskraven.
Vi har under 2020 inte skickat någon ledare på utbildningar.

Sportsligt
De generella målen var att bygga en stabil juniorverksamhet samt ha fortsatta kontakter
med kommunen för att utveckla Nynäs IP.
Resultatmässigt har juniorerna tränat kontinuerligt men kan inte anses ha blivit en stabil
verksamhet. Nynäs IP har under året byggts om, men utan tillräcklig insyn från föreningen.
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Seniorer
Hade som mål att ta sig till slutspel i division 2 norra samt licensiera 30 spelare.
Föreningen fick tidigt på våren meddela att seniorerna måste kliva av seriespelet på grund av
spelarbrist.
u15
Hade som mål att bygga upp en stomme av minst 10 spelare för att kunna anmäla lag till
säsong 2021.
U15 har tränat tillsammans med u13, men antalet spelare har inte nått upp till målet.
U13
Hade som mål att ha 10 spelare, tillsätta en lagledare, ha en organiserad och planlagd
administration, engagemang från föräldrarna samt delta i minst ett cupspel.
Under säsongen har de yngsta bedrivit verksamhet tillsammans med de andra juniorerna i
föreningen, men har inte fått tillräckligt stor spelartrupp så inget cupspel har blivit
genomfört.

Slutord
Med ovanstående lägger vi 2020 års verksamhet till handlingarna, och ser fram emot ett
2021 då föreningen fortsätter återuppbyggnaden.
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