
 
 
Verksamhetsberättelse 2017 
 
Årsmöte 
Ett tiotal personer deltog på årsmötet. Under 2017 var vi 433 medlemmar i föreningen. 
 
Vi har under året haft följande aktiviteter för barn: 
 

• Innebandy (2 grupper) 
• Tennis inne (i samarbete med Salim) 
• Barngymnastik inkl Trapetts(2 grupper) 
• Skridsko- och Hockeyskola (för hela familjen) 
• Joggingkul 

 
Vi har under året haft följande aktiveteter för ungdomar (+ 13 år) och vuxna: 
 

• Cirkelträning (1 pass/v) 
• Box (2 pass/v) 
• SomaMoves (2 pass/v) 
• Innebandy (1 tid/v) 
• Badminton (2 tider/v, gäller hela familjen) 
• Tennis inne (i samarbete med Salim) 
• Yoga (1 pass/v, endast HT) 
• Zumba (test under höstterminen och som kom till efter önskemål) 
• Uteträning (1 pass/v) 

 
Övriga aktiviteter 
 
Tennisbanan ute 
Under året har KA1IF fått till ett digitalt bokningssystem för tennisbanan. Vi fortsätter 
samarbetet med Salim som under säsongen haft tenniskurser för både vuxna och barn. 
 
Seglarläger 
Verksamheten fortsätter att utvecklas och även i år genomfördes ett seglarläger för vuxna samt 
två läger för barn. Vi får fortsatt hålla till i Byviken och vill tacka Byvikens båtklubb som både 
ger oss tillgång till klubbstugan och båtplatser på land och i vattnet. Vi investerade även i ett 
förvaringsskydd för optimisterna under året. 
  
 



Nyhetsbrev 
Vi har under året gått över till att sätta upp våra nyhetsbrev på anslagstavlor runt ön samt skicka 
ut det digitalt, det finns även på hemsidan. Vi jobbar aktivt med att få in fler e-post adresser till 
vårt register.  
 
Samarbete med Rindöborna 
Det nära samaretet med Rindöborna har fortsatt under året med arbete med Rindödagen, 
Rindögården och Rindönatt.  
 
Rindögården 
Verksamheten har fortsatt under 2017. Tack till alla frivilliga vuxna/ungdomsledare som har 
ställt upp. Vi hoppas fler vill hjälpa till ett eller ett par pass under 2018. 
 
Rindönatt 
Även denna verksamhet har fortsatt under året och är väldigt uppskattad av våra ungdomar då de 
får hela gymnastiksalen att göra vad de vill i. Många olika aktiviteter pågår samtidigt och de 
flesta går hem rödblommiga om kinderna. Vi behöver dock få fler vuxna som vill hjälpa till 
dessa kvällar. 
 
Skidresa till Romme 
Vi anordnade en resa till Romme Alpin och ca 30 medlemmar var med på resan. Bussen avgick 
från Västerhamnsplan och vi hade en härlig dag tillsammans i backen. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så är vi fortsatt positiva till den verksamhet som bedrivs inom föreningen 
och det engagemang medlemmar, barn, föräldrar, ledare och funktionärer visat. Styrelsen är väl 
medveten om att det finns många olika behov av verksamheter på ön och det har varit ännu ett år 
där flera nya aktiviteter startat upp.  
 
Vi från styrelsen vill verkligen tacka alla de ledare och övriga funktionärer som ställer upp för 
vår verksamhet och förening. Ni behövs. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året genomfört 10 stycken protokollförda sammanträden.  
 
Styrelsen 2017 har bestått av 
Fredrik Gustafsson ordförande  
Solveig Rettig sekreterare 
Stefan Axelsson kassör 
Ewa Bergström ledamot  
Katherine Bergkvist ledamot 
Ylva Jonsson Strömberg ledamot 
Catrin Grambo ledamot  
 
Suppleant 
Måns Söderkvist suppleant 
 
Valberedning 
Benny Johansson 
Rikard Gille 
 



Revisorer 
Eva Andersson Revisor 
Måns Rydén  Revisor  
Jan-Olof Schill Revisorssuppleant 
Elisabeth Jacobsson Revisorssuppleant 
 
KA1 IF har under året varit ansluten till: Svenska Innebandyförbundet 
    Svenska Gymnastikförbundet 
 
Under året har det förts dialog med Vaxholms Kommun om vår verksamhet, kommunen är 
positiva till vår verksamhet i hallen som under 2017 varit 15 timmar i veckan i stora hallen och 5 
timmar i veckan i Spegelsalen.  
 
Ekonomin i föreningen är god och särredovisas. 
 
Rindö 2018-02-06 
 
 
Fredrik Gustafsson Solveig Rettig Stefan Axelsson 
 
 
Ewa Bergstöm Ylva Jonsson Strömberg Katherine Bergkvist 
 
 
Catrin Grambo 
 
   


