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IK Vavd höll föregående årsmöte den 2  mars 2015 

 

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter  
Ann Axelsson, ordförande    Ida Axelsson, vice ordförande  
Yngve Persson, kassör    Marie White Karlsson, sekreterare 

Anna Jonsson, ledamot    Ylva Bohlin, ledamot  
Tomas Tidstrand, ledamot    Daniel Andersson, suppleant 

Sebastian Årman Martinelle, suppleant 

 

Antalet medlemmar i föreningen var under 2015 ca 510 st Antalet protokollförda styrelsemöten 

har varit 9 st. IK Vavd har under året genomfört Gudingedansen i Gudingehamn. 

Vi har även deltagit i allsången i Griggebo. Evenemangen har krävt stora arbetsinsatser av 

kommittéer, medlemmar och styrelse men gav också goda tillskott i kassan. 

Vi har även för första gången sökt idrottslyftspengar via Korpen, 25 000 kr för att starta 

yogagrupp och 25 000 kr för att få hjälp att finansiera utökningen av gymmet. Båda 

ansökningarna blev godkända och vi fick därmed sammanlagt 50 000 kr att spendera på detta! 

Tack!! 

Vi har genomfört ett stort möte där nästan alla kommittéer funnits representerade då vi 

planerade sommarevenemangen och diskuterade föreningens utveckling. 

Två arbetsdagar hölls under 2015 då vi utförde nödvändigt arbete som ogräsrensning, fönster-

putsning, underhåll, uppfräschning samt jobbade med renoveringen i våra lokaler mm. 

Ett medlemsutskick gjordes i början av året för att medlemmarna skulle hållas uppdaterade om 

klubbens verksamhet. 

   
 

Följande kommittéer och sektion har funnits under året:  
Gym – Ann Axelsson 
Hund – Hans Axelsson 
Boule – Folke Palm 

Skidor – Anders Åkerman 

Tennis – Martin Pettersson 

Solarium – Kerstin Axelsson 

Fest – Håkan Eriksson 
Beachvolley – Peter Axelsson 
Fastighetssektion – Sabine Hållkvist 



Städgrupperna: 
Ser till att vi har snyggt och prydligt i våra lokaler. 8 st sammanlagt, i grupp om två och två 

gör jobbet en gång i månaden var. Därmed får vi städat en gång per vecka. Härligt med 

välstädade och fräscha lokaler. Vi riktar ett stort tack till städgrupperna vars arbetsinsatser 

sker helt ideellt och är ovärderliga! 

 

 

Hundkommittén: 
Vardagslydnad och social träning med din hund. 

Vårterminen startade den 14 april. Det blev 8 träffar med Helena Sandström som instruktör 

och höstterminen drog igång den 11 augusti också den med 8 träffar fast då med Jonna-Lena 

Kemppainen som instruktör. En mycket uppskattad och nyttig träning för både hussar mattar 

och hundar, ett stort tack till Helena och Jonna 

Ansvariga : Yngve Persson Hans Axelsson 

 
 

 

Boulekommittén: 

Boulegänget har under året spelat något sporadiskt då ansvariga varit justerade till och från. 

Vi hoppas på nya tag under 2016 
Ansvariga: Folke Palm, Svante Olsson, Arne Palm, Ylva Åkerlund. 

    
 

 

Skidkommittén: 

Vintern 2015 var hyfsad med snötillgång. Spårade första gången 11 januari. Sedan gick det att 

åka skidor med spår av olika beskaffenhet, beroende på snötillgång, fram till sista veckan i 

februari. 

Skidsektionen har varit ansvariga för parkeringarna på Gudingedansen den 4 juli och Griggebo 

allsången den 19 juli. Vid Griggebo var det mycket arbete med att få plats med alla bilar och 

bussar eftersom det var rekord publik. Vi var cirka 15st som arbetade från kl 15,00 till 18.30  

 

några fortsatte till 21,30. 

Under sommaren har det långa gräset i spårgatan klippts några gånger med en betesputsare. 

I oktober och november har gjorts flera förbättringar av spårgatan. Det har sågats bort 

mängder med buskar och träd. Conny Johansson har spridit ut grus där det var blött och 

ojämnt, ca 40 m3 flis har lagts ut över gruset på flera ställen där det behövdes, Kjell Hållkvist, 

Hans Axelsson och Åke Elfving stod för traktorerna. 



Det kom ingen snö under december så det gick inte att få till något skidspår. 

Skidsektionen har fått i uppdrag av styrelsen att utreda hur man skall få ner de höga 

kostnaderna för belysningen av spåret och det jobbar vi på. 

Sektionen är glad för att anläggningen används så mycket. 

Ansvariga: Anders Åkerman, Hans Axelsson, Bo Rådman, Jeff Wickström, Mattias Johansson. 

     
 

 

Tenniskommittén: 
Allt för få tennisspelare har använt vår fina tennisbana under sommarsäsongen, en minskande  

skara tyvärr, här krävs arbete för att få fart på verksamheten. Banan har fått nödvändigt 

underhåll under året. 

Tenniskommittén ansvarade för staketbygget runt vårt område för Gudingedansen som vanligt. 

Ansvariga: Martin Pettersson, Jonas Lundberg, Fredrik Isaksson. 

     
 

 

Solariekommittén: 
Solariet besöktes flitigt under året. Rören bör bytas ut under 2016. Poletterna kostar 40:-st 

och finns att köpa hos Preem i Skärplinge. Bokningsschema och solningsanvisningar finns på 

anslagstavlan utanför solariet.  

Fika ansvariga vid dansbanebygget och vid övriga förberedelser Gudingedansen. 

Ansvarade för kaffekokningen vid Allsången i Griggebo. 

Ansvariga: Kerstin Axelsson och Ida Axelsson.  

   
 
 

Gymkommittén: 

Gymmet har haft ca 210 st betalande gymmare under 2015. Det har hållits instruktioner för 

ca 30 personer varav några via FAR Fysisk aktivitet på recept. Eftersom sjukgymnastiken i 

Tierp nu känner till vårt gym rekommenderas det ofta till patienter som kommer från vår 

region. 

Vi har haft ett spännande år då vi inlett den sedan länge planerade utökningen av gymmet 



med att öppna upp ett dörrhål och övertagit vävstugans lokaler för att få ett rymligare 

gym. Väggar har målartvättats och målats om, ett rejält ansiktslyft för gym, korridor samt 

toalett, äntligen! Allt kommer att färdigställas i början av nästa år då vi också kommer att 

få den nya gymutrustningen som är beställd men ej ännu levererad. 

Vi har haft många arbetstillfällen för att jobba med lokalerna, ett par tillfällen för att 

smörja och underhålla maskinparken samt vi har deltagit i klubbens arbetsdagar vår och 

höst. Vi har tagit hand om lotteriförsäljningen och hamburgarförsäljning vid Gudingedansen 

i Gudinge och vid Allsången i Griggebo stod vi för tältbygget och hjälpte till med 

fikaförsäljningen. 

Ansvariga: Ann Axelsson, Linda Söderman, Therese Juneholt, Elin Fredriksson, Sebastian 

Årman Martinelle, Jani Rautio, Björn Eriksson. 

          
 

 

Yoga 

Då vi hade turen att bli beviljade 25 000 kr i idrottslyft och få tag i en yogainstruktör som 

kunde tänka sig att hjälpa oss bestämde vi oss för att starta en yogagrupp och undersöka om 

det fanns ett intresse. Ingela Johansson från företaget Liv med Lust kom till vår undsättning, 

hon kör något hon kallar för livsyoga som utgår från kundaliniyogan. Vi införskaffade 

yogamattor och yogafiltar samt lade ut på Fb och satte upp anslag i klubblokalen att vi hade för 

avsikt att köra en provomgång på 5 ggr. Vi fick ett oerhört gensvar och hade under dessa fem 

ggr så många yogisar som vi fick plats med i lokalen. Detta gör förstås att vi ser goda 

förutsättningar att fortsätta med vår yogagrupp även nästa år. Härligt och tack Ingela!! 

     
 

 

Festkommittén: 

Vi har under 2015 ordnat med korv och fika under IK Vavds städdagar i Maj och September. 

Den 7:e Juli ordnades dans i Gudinge hamn med ca 750 betalande. Capelle från Dalarna spelade 

till en fin dansande publik. Kortläsare införskaffades för att underlätta för besökare utan 

kontanter. Vi stod som vanligt för alla tillstånd samt mat och dryck. Vi hade fullt upp i 

serveringstältet och Ylva, Ida och Dzenita skötte allt perfekt. Undertecknad hade fullt upp 

med att hålla koll och fylla på varor. Den 19:e juli fick vi som tidigare år delta i Allsångs- 

kvällen i Griggebo bergtäkt. Där blev det publikrekord med ca 2500 besökare. Artister som 

Lasse Berghagen, Molly Sandén, Elisa Lindström och Andreas Weise med flera spelade och sjöng 



så det ekade bland bergväggarna. IKV stod liksom tidigare år för serveringen av fika och 

hamburgare . 

Ansvariga: Håkan Eriksson, Ida Axelsson, Ylva Bohlin, Ylva Åkerlund, Jenny Lundberg och 

Dzenita Bajramovic. 

 

   

   
 

 

Beachvolleykommittén: 
Här har det spelats volleyboll arrangerat onsdagkvällar från midsommar till i slutet på augusti 
kl 18.00 – ca 21.00,men även andra dagar och tider mer spontant. Regelbunden skötsel av 
banan så som gräsklippning varannan vecka mm har utförts.  
Ställde upp med dansbanebygge inför sommarens evenemang i Gudinge hamn. Ansvariga: Peter 
Axelsson, Martin Hugosson, Daniel Andersson, Mikael Jernberg, Tore Fredriksson. 

    
 

 

Multisport: 
Vi är glada att kommittén som ej existerar längre  valt att ändå genomföra den mycket populära 

Triathlontävlingen i Gudinge i juli varje år i IK Vavds regi. 

Under tjut och tjo kastade de sig ca 50 simmarna ner i vattnet då startvisslingen gick. Några 

löstes av då de kom upp på land, andra fortsatte alla delsträckorna själv. Men alla hade kul! Den 

månghövdade publiken hejade fram deltagarna, och så till den milda grad att Gunnar 

Söderström orkade slå sitt egna fyra år gamla banrekord med 24 sekunder! Nya banrekordet 

lyder således 19 minuter och 18 sekunder. Stort tack till arrangörer, sponsorer, publik, 

deltagare och inte minst sekretariatet för strålande instatser! 

Stort tack Olov och Lotta för ett som vanligt bra arrangemang! 

Ansvariga: Olov Hasselberg, Lotta Eriksson. 



    
 

 
 

 

Fastighetssektionen: 

Vi har haft 2 möten under året där vi planerat fortlöpande underhåll av hyreshuset, övriga 

byggnader samt grönytor. 

Våra projekt under året har varit att färdigställa vävstugan vilket blev klart under våren samt 

byte av nyckelsystem i huset, vi har även bytt ut vattenpumpen till inkommande dricksvatten. 

En av lägenheterna har rustats med nya tapeter och målning. 

Kommande projekt är målning av fasad och fönster på huset och garage, offert förfrågan är ute 

samt iordningställande av ingång till klubblokalen med tak och handikappanpassad rullstolsramp. 

Alla lägenheter har varit uthyrda under året och glädjande nog så har vi kö på lägenheterna, 

I övrigt så har det löpande underhållet gått planenligt. 

Ansvariga: Sabine Hållkvist, Kjell Hållkvist ,Per Persson ,Hans Almgren och kassör Yngve 

Persson, 

     
  

 

 
 

Styrelsen och kommittéerna 
 


