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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Mölndals konståkningsklubb 2016/2017 

Föreningsverksamhet 

 

 
Det aktuella verksamhetsåret avser perioden 2016-07-01- 2017-06-30. 

 

 

MKK hade under året 419 aktiva medlemmar. Klubben är en relativt stor klubb med 

verksamhet inom både singel- och syncro konståkning. Klubben har för närvarande 

99 liscensierade tävlingsåkare. 

 

Styrelsens arbete kan sammanfattas: 

 

 Styrelsen har under året haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten.  

 

 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter (vid 

verksamhetsårets ingång hade styrelsen 8 ordinarie ledamöter, en ledamot 

slutade på egen begäran pga personliga skäl). Kassör har varit vakant, 

klubben har haft en adjungerad kassör och tillika redovisningskonsult.  

 

 Klubben har under säsongen haft tillgång till is 41,5 h/vecka (inkl. ons + tors 

kl: 06:30-07:20) på A-schema och tillgång till is 44 h/vecka (inkl. ons + tors kl: 

06:30-07:20) på B-schema. Kommunen erbjuder dessa istider fördelat på två 

ishallar, Åby och Kållereds ishall. 
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 Styrelsens ledamöter har organiserat sig enligt bifogat styr- och 

organisationsdokument för MKK. Varje enskild ledamot har haft ett 

övergripande ansvar för ett tydligt definierat område inom klubbens 

verksamhet. Arbete har utförts dels utav styrelseledamöter och dels utav 

personer utanför styrelsen.  

 

 Styrelsen(ordförande tillsammans med någon/några styrelseledamöter) och 

huvudtränare Eva S Wiliö har deltagit i isförhandlingsmöten och dialogmöten 

med Mölndals stad (läs Kommunen, Christer Hjort) dels rörande hur istider ska 

fördelas mellan Mölndals konståkningsklubb, Mölndals Hockey och Kållereds 

Hockey och dels dialog rörande för- och eftersäsong, hyresavtal rörande 

omklädningsrum, sliprum och ledarrum i Åby ishall, uppgraderad alternativt ny 

ljudanläggning Åby ishall, skridsko- och hjälmuthyrning för kommunen 

samband med allmänhetens åkning samt fördelning utav reklamplatser i Åby 

ishall. Ett dialogmöte under hösten, 30 november, 2016 och ett under våren, 5 

april, 2017. MKK har under verksamhetsåret slutit avtal med kommunen om 

att köpa is för både försäsong v.32-33, 2016 och för eftersäsong v.15-20, 

2017. Klubben fördelar ut istiderna främst till sina egna åkare inom klubben 

men alla åkare åker lite mindre än under ordinarie säsong främst pga 

återhämtning. Alla klubbens åkare blir automatiskt anmälda till 

eftersäsong(dock inte påsklägret v.15) såvida man inte väljer att avanmäla sig. 

Det gäller klubbens samtliga åkare utom nybörjarna. De klubbar som köpte is 

utav MKK under verksamhetsåret var Mölndal hockey, Kållered hockey, 

Hanhals hockey, Partille konståkningsklubb, Lerums konståkningsklubb och 

ett Hockeycamp från USA som köpte några enstaka timmar.  

 

 Styrelsen(tävlingsansvarig ledamöter) har tillsammans med tävlingsgruppen 

arrangerat tre tävlingar och ett klubbmästerskap(KM):  

 
 

1. Stjärntävling, Stjärnskottet, 22-23 oktober, 2016, Åby 

ishall. En mycket väl genomförd tävling med lite mer 

lekfulla inslag såsom t ex ballonger till alla barn i ishallen. 

Stjärntävlingarna är för många åkare den första 

tävlingsformen och är förenad med mycket glädje. 

Intresset bland åkare och andra konståkningsklubbar är 

mycket stort och tävlingarna blir snabbt fulltecknade. 

Ideella föräldrar till klubbens allra nyaste singel- och 

syncro tävlingsåkare bemannar. Tävlingen genererade ett 

överskott på +33 000 kr. 
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2. Syncrotävling, Mölndalspokalen, 7-8 januari 2017, Åby 

ishall. En mycket väl genomförd tävling med god respons 

från dels deltagande lag och dels andra 

konståkningsklubbar. Den här typen av tävling är ett 

oerhört stort arrangemang som kräver mycket tid och 

engagemang dels från tävlingsgruppen som arrangerar 

och dels från ideella föräldrar som bemannar. Det är dock 

en typ av tävling som är väldigt lönsam då den 

genererade ett resultat på +90 000 kr till klubben. 

Entréintäkter ihop med fikaintäkter står för huvuddelen av 

överskottet. Ideella föräldrar från klubbens samtliga 

tävlingsåkare bemannar, då en sådan stor tävling kräver 

samtliga tävlingsåkare både singel- och syncroåkare med 

tillhörande föräldrar. 

 

3. A-tävling, Mölndalstrofén, 4-5 mars, 2017, Åby ishall. 

Ytterligare en mycket väl genomförd tävling med god 

respons från dels deltagande singelåkare och dels andra 

konståkningsklubbar. Ett betydligt mindre arrangemang 

med dels färre tävlingsdeltagare och dels mindre publik. 

Ideella föräldrar från främst singel tävlingsåkare 

bemannar. Den här typen av tävling kräver en något 

mindre arbetsinsats och ger ett överskott på +25 000 kr.  

 

4. Klubbmästerskap, 21 maj, 2017, Åby ishall(Slingan, 

Singelprogram och Showprogram)Klubbmästerskapet 

arrangerades av tävlingsgruppen ihop med MKK:s 

huvudtränare Eva S Wiliö och tränaren Felicia Månmyr 

som är ansvarig för skridskoskolan. Klubbmästerskapet är 

för många utav klubbens yngre åkare den första 

kontakten med tävlingsverksamhet. Den allra första 

tävlingsformen är den sk ”slingan” som 

nybörjartävlingsåkare åker på KM. Ett synnerligt viktigt 

forum för att stärka klubbandan och bygga broar mellan 

nya tävlingsåkare och lite mer erfarna tävlingsåkare. Vid 

prisutdelningen uppmärksammades Liam Gau som 

tilldelades klubbens vandringspris. Positiv trend med fler 

deltagande klubbmedlemmar jämfört med föregående år. 

Klubbmästerskapet ger oss inget ekonomiskt överskott 
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utan snarare ett mindre underskott. Orsaken till det är 

främst att vi inte tar entréavgifter och att mästerskapet är 

förenat med en del kostnader såsom prispokaler till 

klubbens samtliga åkare samt arvoden till domare och 

liknande. Ideella föräldrar från de lite yngre tävlingsåkarna 

bemannade från grupperna Rosa, Turkos och Björnbär. 

 

 Styrelsen(tävlingsansvarig ledamöter) har deltagit i möte den 27 mars 2017 

med Göteborgs konståkningsförbund(GKF) rörande kommande 

tävlingssäsong 2017/2018 med önskemål om att arrangemang av en 

kvaltävling syncro, en stjärntävling singel och en elitserie tävling alternativt 

distriktmästerskap i singel. Resultatet blev helt i linje med våra önskemål och 

lite till då det inte bara blir SM i syncro för ungdomslagen utan för ALLA 

syncrolagen. Finn tävlingskalender från GKF för tävlingssäsongen bifogad. 

MKK kommer arrangera följande tävlingar inför tävlingssäsongen 2017/2018: 

 

1. Klubbtävling, singel, 21-22 oktober 2017, Åby ishall. 

2. Stjärntävling, singel, 13-14 januari 2018, Åby ishall 

3. SM syncro, ALLA syncrolag(inte bara ungdomslagen), 23-25 januari 

2018, Åby ishall. 

 

 Styrelsen(lägeransvarig ledamot) har tillsammans med huvudtränare Eva S 

Wiliö och lägergruppen arrangerat och genomfört en rad olika läger i MKK:s 

regi. Ett omfattande arbete har gjorts med att bland annat att ta fram en 

manual för skridskoläger som är tänkt som en hjälp och trygghet för alla som 

jobbar på lägret såsom t ex lägerföräldrar och tränare. Det allra största och 

mest omfattande lägret är utan tvekan det sk Falkenbergslägret som är ett 4 

veckors sommarläger som varje år genomförs mellan vecka 24(=med start 

lördag) till och med vecka 28 i Falkenberg. I år är det 5.e året klubben 

arrangerar Falkenbergslägret. Klubben hyr Falkenbergs ishall och 

Hertingsskolan under en månads tid och tillhandahåller fullskalig 

lägerverksamhet med 2-3 ispass per dag, gymnastik, dans samt kost och logi i 

skolan. Ett populärt och minst sagt välfyllt läger som 16 dagar efter öppnad 

anmälning var fullt och tvingades stänga med 25 åkare på väntelistan för 

reserver. 266 st åkare deltog i lägret från en rad olika klubbar såsom t ex 

Solna konståkningsklubb och Partille konståkningsklubb samt åkare från 

Sverige, Norge och Finland. Åkare från junior konståkningslandslaget fanns 

med bland lägrets åkare. Då lägret till största delen genomförts efter 

räkenskapsårets utgång kommer den ekonomiska redovisningen i sin helhet 

redovisas kommande räkenskapsår.  MKK arrangerade för första gången ett 
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påsklovsläger på 4 dagar(v.15, 10-13/4, 2016) i Åby ishall. Ett dagläger med 

1-2 ispass per dag, teori, dans/yoga samt lunch. Ca 4 timmars träning per 

dag. 49 st åkare deltog i lägret och 38 utav dem åkte samtliga fyra lägerdagar. 

Augustiläger, ett dagläger i Åby ishall, har genomförts i klubbens regi under 

många år men kommer nu augusti 2017 att genomföras i en ny och utökat 

form med en mer omfattande verksamhet under v.32 med singel- och 

syncroverksamhet och under v.33 endast singelverksamhet. Träningsupplägg 

med 1-2 ispass per dag, teori/dans/yoga och gymnastik, 6 dagars träning 

mellan kl 9-15 i Åby ishall. 

 

 Styrelsen(uppvisnings- och caféansvarig ledamöter) har tillsammans med 

tränaren Felicia Månmyr arrangerat MKK:s årliga vår- och juluppvisningar med 

mycket goda resultat. Våra uppvisningar är generellt sett väldigt uppskattade 

men kanske allra mest utav våra nybörjare- och fortsättningsåkare som deltar 

för allra första gången. De är också därför uppvisningarna bemannas av 

dessa åkares ideella föräldrar.  

 

1. Juluppvisning MKK, 18 december, 2016, Åby ishall med temat 

”MKK på Broadway”. Varje grupp uppträdde med ett nummer 

från en Broadway musikal. En mycket kreativ uppvisning med 

stor uppskattning hos både barn, ungdomar och föräldrar. 

Juluppvisningen genererade ett överskott på +28 000 kr. 

 

2. Våruppvisning MKK, 2 april, 2017, Åby ishall med temat ”Las 

Vegas”. Schlagerlåtar var vägledande som inspiration till 

gruppernas skridskoprogram och showkläder. Nyskapade show 

med stort underhållningsvärde för både barn och föräldrar. 

Våruppvisningen genererade ett överskott på +23 000 kr. 

 
3. Café verksamheten har inte varit schemalagd i någon större 

utsträckning under säsongen 2016/2017. Ambition inför nästa 

säsong 2017/2018 är att få igång en mer kontinuerlig bemanning 

av Åby ishalls café. 

 

 Styrelsen(skridskolskoleansvarig ledamot) har tillsammans med Maggi 

Månmyr arrangerat MKK:s skridskoskola med start söndagen den 25 

september 2016 i Åby ishall inför höstens verksamhet och med start den 10 

januari i Kållered ishall och 15 januari i Åby ishall. Det har varit ca 100 st barn i 

åldrarna 3-12 år som har deltagit i klubbens skridskoskola under höst 2016 

och vår 2017. De har haft is 1-2 timmar i veckan. Fortsättningsgrupperna har 
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bestått av ca 100 st åkare i åldrarna 4-15 år. De har haft is 1-4 timmar i 

veckan. Det har varit ca 20 tränare verksamma i skridskoskolan, samtliga från 

klubbens singel- och syncroverksamhet. När ordinarie säsong var slut vecka 

14 fick samtliga åkare i skridskoskolan möjlighet att delta i efterssäsongen 

under veckan 16-20 i Åby ishall. Syncrolaget Twiligt med tillhörande ideella 

föräldrar har bemannat skridskoskolan under höst- och vårsäsong. 

Skridskoskolan är klubbens viktigaste verksamhet dels för att kontinuerligt 

värva nya medlemmar till klubben och säkra klubben framtida fortlevnad och 

dels för att det är god inkomstkälla. Skridskoskolan genererar ett överskott på 

+133 000 kr. 

 

 Styrelsen(sponsoransvarig ledamot) Sponsorverksamheten har genererat 

+29 000 kr i sponsorintäkter. Sponsorskyltar är under tillverkning och sätts upp 

på tilldelad plats i Åby ishall. Företagens loggor kommer exponeras på 

klubbens hemsida. Sponsringsavtal med restaurang Spacy`s som har 

levererat sponsrad lunch till påsk lägret plus till kommande tävlingar. 

Förhoppning om eventuell sponsring på prispokaler, nyckelband och liknande 

inför kommande tävlingssäsong. 

 

 Styrelsen(informationsansvarig ledamot) har gjort en översyn av klubbens 

medlemsregister, hemsida och kommunikationskanaler. Slutsatsen blev att 

MKK bör investera i någon form av administrativt verktyg för att på ett så 

tidseffektivt sätt som möjligt hantera närvarorapportering, kalender- och 

medlemsregister med tillhörande hemsida. Kontakt togs med företaget 

SportAdmin och ett första möte ägde rum den 28 februari, 2017. Utifrån 

noggrann utvärdering kommer styrelsen fram till att man behöver den typen av 

tjänster och man fattar beslut om att teckna avtal för register och hemsida. 

Avtal med SportAdmin sluts under våren 2017. Tre obligatoriska 

utbildningstillfällen ingår i avtalet och schemaläggs till tre tillfällen under 

augusti månad 2017. Fem huvudadministratörer utses: Rune Denti, Sofia 

Skrtic, Anna Ivelind, Maggi Månmyr och Madeleine Löwing. När 

medlemsregister och den nya hemsidan fungerar tillfredställande så avslutas 

samarbetet med Laget.se och vi övergår till SportAdmin. Plan för fullt 

genomförande av SportAdmin kommer ske någon gång under höst 2017 

beroende på hur lång tid det tar att implementera de olika delarna.  

 

 Styrelsen(ordförande) har gjort en översyn på lönesystemet för klubbens 

tränare för att arbeta fram ett så rättvist och väl fungerade system som möjligt. 

Syftet har varit att dels rekrytera fler aktiva ungdomar inom klubben att börja 

jobba som tränare och dels fortbilda våra befintliga tränare. Vi stävar också 
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efter att våra åkare med höga testnivåer, efter avslutad karriär, stannar kvar 

inom klubben som tränare. Systemet bygger på dels ålder och dels 

tränarutbildningsnivå alternativt testnivå. Det nya lönesystemet finns illustrerat 

i en lönetrappa som förmedlas till klubbens samtliga tränare på ett 

obligatoriskt tränarmöte som genomfördes i den 7 maj, 2017. Klubben har 

varit i behov utav ytterligare en tränare och klubben har anställt Anna Ivelind 

från och med den 7 augusti 2017. Anna är mycket kvalificerad singel- och 

syncrotränare. Vi är väldigt stolta och glada att kunna välkomna Anna till MKK. 

I samband med att klubben anställde Anna så passade vi på att ansluta oss till 

arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen för att kunna erbjuda 

kollektivavtal och skapa bättre förutsättningar för framtida anställningsavtal.  

 

 Styrelsen(ordförande) har tillsammans med SISU konsulten Sofia Blomgren 

börjat ett försiktigt samarbete för att på sikt kunna tillgodoräkna sig deras helt 

kostnadsfria kursverksamhet. Sofia har informerat om sitt utbud av 

kursverksamhet inom såsom skadeförebyggande träning som 

utbildningsverksamhet för idrottsstyrelser. Ulla Wickenberg har varit klubbens 

SISU kontaktperson och genomfört en första tränarutbildning ihop med Sofia 

för klubbens ungdomstränare. Motprestationen från MKK är att vi rapporterar 

närvaro för aktiviteter vi har utöver träning som innefattar minst tre deltagare 

och varar minst 40 minuter. Dessa sammankomster ska rapporteras på SISU-

blankett som sedan läggs i brevlådan utanför kansliet. 

 

 

 Styrelsen har under året fått in en skrivelse från ”Team Spirit of Sweden Junior 

och Senior”. Tränarna för syncrolaget Spirit, juniorer, har inför säsongen 2017-

2018 blivit kontaktade av Svenska konståkningsförbundet med en önskan om 

att Mölndal och Kungsbackas konståkningsklubbar startar ett seniorlag. 

Kungsbackas styrelse kom till ett beslut att säga nej och då det är ett 

gemensamt lag mellan MKK och KKK så blir det gemensamma svaret nej. De 

båda klubbarna har gemensamt svarat Spirits tränare att det blir ett nej till att 

starta ett seniorlag inom klubbarnas verksamhet inför nästa säsong. Klubben 

har skickat ut informationen till samtliga föräldrar för våra syncrolag i MKK hur 

klubbarna har ställt sig i frågan.  

 

Träningsverksamheten kan sammanfattas: 

 

 Eva S Wiliö är klubbens huvudtränare och leder respektive planerar klubbens 

träningsverksamhet. Camilla Chressman är ansvarig för klubbens 

syncroverksamhet. Felicia Månmyr är ansvarig för skridskoskolan. 
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o Nybörjarverksamhet för yngre barn och skolbarn med skridskoskola  

upp till och med tredje märket. Felicia Månmyr är ansvarig tränare för 

skridskoskolan. 

o Nybörjarverksamhet för yngre barn och skolbarn med syncro- och 

stegskola i ”guldskridskorna” som är en träningsgrupp som tränar 

bredvid debutant syncrolaget Twilight. Ansvarig tränare är Felicia 

Månmyr. 

o Singelträning för nybörjare, ungdom och juniorer i träningsgrupper med 

olika kunskapsnivåer. Tränare är Eva S Wiliö, Anna Ivelind, Rebecka 

Stomvall, Vilma Nord, Johanna Gustavsson, Felicia Månmyr och 

Joakim Ullnert.  

o Syncroträning för nybörjare, ungdom, juniorer och mixlag. 

Debutantlaget syncro heter Twilight och ansvarig tränare är Vilma Nord 

och Beatrice Andersson. Ungdomslaget syncro heter Limelight och 

ansvariga tränare är Josefine Berntsson och Sandra Lövgren. 

Juniorlaget syncro heter Spirit och ansvariga tränare är Malin 

Heidenfors och Karin Ahlgren. Laget är ett gemensamt lag som tillhör 

både MKK och KKK(Kungsbackas konståkningsklubb) 

o Utöver isträning bedriver man golvträning och gymnastik. 

o Klubbens åkare och tränare har deltagit i en rad olika tävlingar i både 

singel- och syncroåkning från nybörjarnivå upp till elitnivå.  

o Tre testtillfällen har tillhandhållits klubbens åkare under året. Datum 

såsom följer, 20 december 2016, 21 mars 2017 och 6 maj 2017. 

o Anna Nylén, domare, har arrangerat domarkurs hos MKK i samband 

med A-tävling i Åby ishall, den 4-5 mars 2017.  

o MKK:s domare Alexandra Svärd är inbjuden att hålla föräldrakurs den 4 

oktober 2017 i Åby ishall.  

o Instruktörsutbildning Grund kurs i regi av GKF, MKK har skickat 3 

tränare. Nadina Bulbul, Rose Gholaminejad och Johanna Ek.  

o Instruktörsutbildning 1A kurs i regi av GKF, MKK har skickat 1 tränare. 

Beatrice Andersson. 

o Instruktörsutbildning 2A kurs i regi av GKF, MKK har skickat 2 tränare. 

Johanna Gustavsson och Vilma Nord. Madeleine Lundén har också 

genomfört utbildningen på bekostnad av Katrinelunds 

idrottsgymnasium.  

o Eva har kallat till tränarmöten för klubbens samtliga tränare rörande 

tränings- och lönerapportering, utbildningsmöjligheter, föräldrakontakt, 

test- och tävlingssituationer osv. 
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o Camilla Chressman har kallat till tränarmöten för klubbens samtliga 

syncrotränare. Måldokument för respektive syncro lag är 

genomarbetade och uppdaterade. 

o Eva och Felicia har genomfört föräldramöten med nybörjargrupperna. 

o Camilla Chressman, Josefine Berntsson, Sandra Lövgren och Vilma 

Nord har genomfört föräldramöten med syncrolagen. 

 

 

 

Klubbens ekonomi kan sammanfattas: 

 

 Lönekostnader för klubbens tränare och hyra för ishallarna är våra största 

kostnader.  

 Klubben har valt att subventionera eftersäsongen så långt som möjligt. 

 Styrelsen har stävat efter ett svagt positivt resultat för året. 

 Swish avtal har tecknats för klubben till en kostnad av 1,50 kr/transaktion. 

 Klubben har hyrt ut skridskor till nybörjare i klubben, MKK förfogar över ca 100 

par skridskor. 

 Kommunen subventionerar klubbens verksamhet genom ekonomiskt 
understöd och subventionerade ishallkostnader under större delen av 
säsongen. 

 Statliga bidrag ges för idrottsverksamhet för pojkar och flickor mellan 7 och 20 
år.  

 Föreningens bingorättigheter säljs till Idrottens Bingo i Mölndal, vilket ger 

bidrag till MKK. 

 Sommarläger i Falkenberg under perioden 10/6-9/7 2016 (4 lägerveckor) 

resultatförs 2016/2017. 

 Sommarläger i Falkenberg under perioden 17/6-15/7 2017(4 lägerveckor) 

resultatförs 2017/2018 

 

Madeleine Löwing, ordförande MKK 
2017-09-17 


