Verksamhetsberättelse 2020
Motala AIF Cykelklubb
Styrelse 2020
Styrelsen i Motala AIF CK har bestått av:
Mathilde Egnell, ordförande
Fredrik Hjertz, vice ordförande (avgick i september)
Johan Wahlin, kassör
Micke Fransson, ledamot
Christer Leander, ledamot
Carina Lindgren, ledamot (t f vice ordförande från oktober)
Gustav Hjort, suppleant
Felipe Sanhueza, adjungerad
Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten under 2020.

Ungdomsverksamheten i Motala AIF CK 2020
Under 2020 har Motala AIF CK bedrivit ungdomsträning.
Ett antal av våra ungdomar har trots rådande förhållande med restriktioner deltagit i
tävlingslopp under 2020, både på landsväg och MTB. På landsväg har Anna Söderqvist tävlat
framgångsrikt under året med dubbla guld i ungdoms-SM, syskonen Alfred och Elvira Larsson
har tävlat i MTB under 2020 tillsammans med Andreas Borger, samt att Viktor Åkerberg hann
köra en tävlingshelg i cykelcross innan den säsongen ställdes in på grund av coronaviruset.

Junior- och Elitcyklisterna 2020
Det blev ett mycket framgångsrikt år för våra tävlingscyklister trots restriktioner och en
begränsad tävlingssäsong på annorlunda arenor. Våra tjejer och killar körde under året hem
sju SM-medaljer, på tempo-SM vann Karin Söderqvist JSM Dam och Jacob Ahlsson SM
herrsenior, bronset där togs av Hugo Forssell och så vann Motala AIF CK lagguld i både
herrsenior och damjunior. Övriga medaljörer under året var Linus Eriksson Kvist med en
silvermedalj i kortbane-SM och Amanda Mikaelsdotter med en bronsmedalj i cykelcross-SM.
Tack vare dessa framgångar blev Motala AIF CK utsedd till 2020 års bästa cykelklubb i Sverige!
Detta firades tillsammans med cyklister, ledare och representanter från Motala kommun,
MAIF Alliansstyrelse samt Vätternrundan.

Xamera Cup 2020
I ett led i att få gång en begränsad tävlingsverksamhet under våren och försommarens
coronarestriktioner arrangerades en tävlingsserie ihop med CK Hymer från Linköping och
Jönköpings CK, kallad Xamera Cup. Tävlingarna kördes på inhägnade områden och med
begränsat antal deltagare vid tre tillfällen i början på juli på Mantorp Park, Linköpings
Motorstadion och Axamo Ring utanför Jönköping.

MTB cykling för Barn 2020
Under 2020 lyckades vi äntligen komma igång med barncykling i Fålehagen och det blev
snabbt populärt. Det kom upp emot ca 30 barn varje gång. Totalt erbjöds träning varje
torsdag under 25 veckor i sträck utan uppehåll, och över 60 barn totalt deltog.
Alla som blev medlemmar i MAIF cykel och tränade minst tre gånger fick en riktig cykeltröja
och en vattenflaska av klubben. En del föräldrar har blivit behjälpliga under cyklingspassen.
Säsongen kommer igång igen i slutet på Mars 2021 och vi räknar med en ökning när det
sprider sig i skolan och på fritids samt att träning kan komma att erbjudas 2 dagar/vecka.

Motionsverksamheten i Motala AIF CK 2020
Under 2020 har motionsverksamhetens syfte varit och är att erbjuda motionsverksamhet
inom alla nivåer för motionärer inom både racer och MTB cykling för att kunna trivas och
träna tillsammans. Vi ska med vår motionsverksamhet hjälpa till och bidra till ett aktivt och
hälsosamt liv samt att verka för att allt fler motionärer hittar till cyklingen, både inom racer
och MTB. På grund av restriktioner och åtgärder för att minska smittspridning av pandemin
Covid-19 blev mycket av klubbens arrangerade träningar inställda och man uppmanade till
att cykla själv.
Under 2020 kunde vi tyvärr därför inte erbjuda träningstillfällen för landsväg och inga
ledarledda söndagscyklingar i grupp inför Vätternrundan. MTB cykling anpassas i flera olika
grupper efter deltagarnas nivå och erbjuds normalt sett året runt, oavsett väderlek.
Gemensamma MTB-träningar som har lockat allt fler deltagare genomfördes ändå anpassat
ända fram till oktober. I november fick även detta ställas in efter förhöjd risk av
smittspridning i Östergötland.
Vi har under 2019/2020 omarbetat policydokumenten för våra träningar i syfte att öka
säkerheten och gemenskapen. Planerade fysiska möten med Motionsgruppen för landsväg
och MTB fick ställas in. Dock har möten hållits digitalt. Några av MTB-ledarna och barn- och
ungdomsledarna var på ett corona-anpassat säkert läger för kompetensutveckling och
träning under hösten 2020.
Några smågrupper tog tillfället i akt och cyklade sin egen ”Min Vätternrundan 2020”.

Vätternrundan Arena
2020 inleddes med fortsatt inomhusträning på lördagar i Vätternrundan Arena (tidigare
Team Sportia-hallen). Träningarna höll på fram till slutet på mars med undantag av några
lördagar då hallen var bokad för andra ändamål. Träningarna kunde tyvärr inte återupptas
under höst och vinter på grund av rådande restriktioner och rekommendationer.

MAIF-spinning på ACTIC
Under våren hölls MAIF-spinning på ACTIC fram till mitten av mars. Tyvärr kunde vi inte
heller erbjuda spinning under hösten av samma orsaker som inomhusträningen i VR Arena.

IP-intervaller
Året startade med pågående träningstillfällen tisdagar och fredagar under våren fram till
mitten av mars. Precis som spinning kunde vi tyvärr inte erbjuda träning under hösten och
lokalen är tills vidare stängt för träning med anledning av pandemin covid-19 som fortgår.

Söndagsturer
Planering inför vårens söndagsturer och ledare påbörjades i februari. På grund av gällande
restriktioner och rekommendationer fick vi ställa in alla turer som var planerade. Vi hoppas
att vi kan komma igång under våren 2021 med ett nytt coronasäkert upplägg och
begränsade antal deltagare per grupp.

Föranmälda grupper till Vätternrundaloppen
Motionskommittén upparbetade under våren 2020 riktlinjer till klubbens medlemmar som
avsett att cykla Vätternrundan eller Halvvättern i någon av de föranmälda grupper som
cykelklubben har i loppen som återupptas 2021.
Syftet med dessa riktlinjer var och är att informera och ge vägledning inför de gemensamma
gruppträningarna inför loppen. Dessa träningar ska ge deltagarna kunskap om att cykla i
grupp för att ge ökad säkerhet samt att ge vägledning för den enskilde vilken träningsnivå
som krävs för att göra Vätternrundan och Halvvättern säker och trevlig för gruppen.
För deltagande i dessa grupper krävs bland annat betalt medlemskap i Motala AIF CK, att
man ska vara anmäld till någon av MAIF:s förbokade grupper till loppen; Vätternrundan,
Halvvättern eller någon av funktionärsrundorna. Deltagare i dessa grupper uppmanas läsa
dokumentet Motala AIF CK policy för motionscykling och att man kontinuerligt deltar på
träningar för att lära känna varandra och öka säkerheten i klungkörningen i de olika
loppen. Tyvärr fick även detta ställas in på grund av pandemin covid-19 och återupptas 2021.
Motionsgruppen planerade cykling för nybörjare men detta fick ställas in av samma orsak.
Även utbildningen för nybörjare återupptas under 2021.

Klädbeställningar
Alla betalande medlemmar fick erbjudande i februari om att beställa och köpa årets
klubbkläder i en ny design som var fokuserad på att synliggöra cyklisterna i trafiken.
En provkollektion av klubbkläder levererades till kansliet för att ge medlemmarna möjlighet
att prova kläder innan beställning. Ytterligare ett beställningstillfälle erbjöds medlemmarna
senare i september 2020.

Funktionärsuppdraget
Vi hade inga funktionärsuppdrag under 2020 då alla cykellopp blev inställda pga covid-19.

Övriga händelser under året för motionsverksamheten 2020
Årsmötet den 8 mars 2020
Den 8 mars hölls årsmötet i Paviljongen på IP där alla medlemmar blivit inbjudna.
Karin Forssel berättade om den nya 315 km långa säkrare sträckan runt Vätternrundan.

Cykelns dag samt sommar- och grillfest
Blev inställt på grund av restriktioner och rekommendationer med anledning av covid-19.

Boren runt säker 2020
Den 24 oktober anordnade Motala AIF CK ihop med Motala Kommun och Vätternrundan ett
nytt motionslopp runt Boren med en ny säkrare sträckning. Lämpligt även för nybörjare.
Anmälda deltagare fick totalt vara max 50 och det cyklades i små grupper anpassade efter
gällande restriktioner. Loppet blev väldigt uppskattad och kommer att anordnas igen under
våren 2021 som en säker cykelled.

Medlemmar 2020
Medlemsantalet vid årets slut var 318 personer.

BUDGET 2021
Motala AIF Cykelklubb
2021

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3010

Prispengar

3110

Egna arrangemang

3210

Sponsorintäkter

3380

Intäkter Vätternrundan

3510

Försäljningsintäkter

15 000
0
70 000
270 000
75 000

430 000

S:a Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning
3810

Kommunala bidrag

3820

Statliga bidrag

3880

Extra anslag tävling/cyklar

3881

Anslag från IA

3890

Medlemsavgifter

10 000
5 000
600 000
70 000

685 000

S:a Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter
3990
S:a Övriga intäkter

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Övriga intäkter

0

1 115 000

Rörelsens Kostnader
Råvaror, förnödenheter m.m.
4019

Kost och logi

190 000

4020

Materialkostnader Vätternrundan

4021

Övriga materialkostnader

4022

Priser

4023

Licensavgifter

4027

Tävlingskostnader

4030

Träningsläger

91 000

4031

Resekostnader

110 000

4510

Inköp cyklar

4898

Årsavgifter

0
175 000
0
20 000
175 000

0
2 500

S:a Råvaror, förnödenheter m.m.

763 500

Bruttovinst

351 500

Övriga externa kostnader
5410

Korttidsinventarier

5500

Reparationer/underhåll

5611

Drivmedel fordon

5615

Hyra/leasing fordon

5619

Övriga kostnader fordon

5900

Annonser/reklam

5930

Reklamtrycksaker

6010

Lokalhyra

6070

Representation/uppvaktning

6110

Kontorsmaterial

6211

Telefon

6250

Porto

6300

IT-tjänster

6312

Kurser/utbildningar

6313

Försäkringar

6460

Sammanträdeskostnader

6991

Övriga kostnader

S:a Övriga kostnader

15 000
0
40 000
80 000
45 000
4 000
6 000
26 800
1 200
1 500
0
0
1 500
7 000
17 000
20 000
5 000
270 000

Personalkostnader
7311

Arvoden

7330

Reseersättning

7331

Resekostnader

7390

Övrig kostnadsersättning

S:a Personalkostnader

100 000
40 000

140 000

Rörelsens kostnader

1 173 500

Resultat före avskrivningar

-58 500

Resultat efter avskrivningar

-58 500

Resultat före finansiella intäkter och kostnader

-58 500

Resultat från finansiella
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultat
8310

Ränteintäkter

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultat

0

Räntekostnader och liknande resultatposter
8410

Räntekostnader

8490

Övriga finansiella kostnader

S:a Räntekostnader och liknanden resultatposter

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Resultat före bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Beräknat resultat

0

