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Verksamhetsberättelse för Norrviken år 2021
Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse med tillhörande
årsredovisning (ÅR) för föreningens 21:a verksamhetsår.
Styrelsen har bestått av åtta ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för
föreningens tre verksamheter, kajak, långfärdsskridsko och MTB, en suppleant för vardera kajak,
skridsko och MTB, samt en adjungerad i datafrågor. Styrelsen har sedan årsmötet för 2020, haft fem
protokollförda styrelsemöten.
Föreningen har haft 21 kajakledare, 11 skridskoledare, varav ca 4 ledare är aktiva i båda de
verksamheterna, samt 8 MTB-ledare. Antalet aktiva medlemmar var vid årets utgång 466, vilket är en
minskning med 96 medlemmar jämfört med förra årets siffra. Under året har vi aktivt jobbat med att
informera de deltagare som ej är medlemmar om möjligheten att bli det. Vi har också gått ut med ett
mail till de medlemmar som missat att förnya sitt medlemskap.
Gemensamma aktiviteter
Under 2021 har vi inte genomfört några gemensamma aktiviteter för alla ledarna inom de tre grenarna.
Verksamhetens information till medlemmarna
Vi använder Friluftsfrämjandets hemsida; www.friluftsframjandet.se/norrviken för information och
bokning till äventyr för kajak och MTB.
Skridskoverksamhetens utbud hanteras på Skridskonätet, www.alliansen.net.
Alla tre grenar använder sig av FB.
För vissa sammanhang används även mail för att nå ut med information.

Kajak
Under året genomfördes 14 stycken turaktiviteter med totalt 122 deltagare (ytterligare 30 stycken stod
i kö). Vi var 12 ledare som var aktiva på turerna och ytterligare några ledare som deltagit på annat sätt
under året.

Turaktiviteterna bestod av
• 1 styck 4-dagarstur: Utskärtur i vårens tid.
• 5 helgturer: Tält och tårta, Kräfttur med sång, hatt och servett, När sommaren möter hösten,
Vandrarhemstur och I väntan på advent.
• 2 dagsturer: Ängsö över dagen och Gryningstur.
• 6 stycken provapå-turer i Norrviken.
Utöver turaktiviteterna hade vi ett digitalt planeringsmöte på försäsongen i februari, ett plastparty i juni
och ett fysiskt novembermöte i Rockstastugan i Järfälla. Jämfört med tidigare år har det varit mindre
aktivitet under sommarmånaderna, tex uteblev både veckotur och teknikträning. Även bassängträningen under vintern uteblev.
Vi har mött positiva och glada deltagare, flera återkom på flera turer under säsongen. Respons från
deltagare är att det har varit svårt att få plats på Friluftsfrämjandets aktiviteter under året på grund av
de mindre grupperna/covidrestriktionerna. Några deltagare önskar längre framförhållning i
turplaneringen, vilket vi tar med oss till nästa säsong.

Vi har fått två nya ledaraspiranter under året och den ena personen genomgick en introutbildning i
Friluftsfrämjandets regi under hösten.
En nyhet 2021 var direktbetalning vid anmälan och dessutom inte möjlighet till återbetalning vid
avhopp. Smidigt tyckte de ansvariga ledarna. En annan nyhet var sambetalning av tur- och kajakavgift
på Provapå, ett aktivitetspris inklusive kajak har minskat de olika betalposterna.
Vi gjorde en justering av slitageersättningen, den %-baserade uträkningen som tillämpats tidigare
ersattes av fasta slitageersättningar per inställelse.

Långfärdskridsko
Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare samt turer, både för nybörjare och för vana
åkare.
Norrviken erbjöd turer för medlemmar.
Ett mindre antal turer erbjöds i samarbetet i Stockholmsalliansen där Friluftsfrämjandet Norrviken,
Stockholm och Enskede samarbetar för att erbjuda en mer omfattande turverksamhet bästa isarna.

En kort sammanställning av turer där Norrviken-ledare har medverkat
skridskosäsongen 2020/2021
Totalt genomfördes 9 olika turer, vid 4 olika tillfällen under säsongen.
• Turerna genomfördes i Alliansens regi.
• 68 personer deltog i utlysta turer.
• 6 ledaruppdrag, av ledare i Norrviken
• Transport till turerna blev med bilar till isen och med SL, inga bussar beställdes.

Säsongen 2020/2021 var skridskomässigt ett onormal år för skridskoåkning delvis pga pandemin men
också brist på is i närområdet då vi inte anordnade buss resor till isen
Alla turer utfördes i samarbetsgruppens Alliansens regi.
Vi besökte Vänern, Askrikefjärden, Nynäsinfjärdar och Södra Björkfjärden

Kursverksamhet
Ingen kursverksamhet bedrevs pga pandemin

MTB
2021 vart ett år med fortsatt Covid-19, verksamheten anpassades under året för att följa alla
rekommendationerna från både Folkhälsomyndigheterna och Friluftsfrämjandet centralt.
Anpassningarna har bestått i att bara tillåta medlemmar på turerna för att kunna begränsa och ha full
kontroll på deltagarantalet. Vi valde att bara ordna turer för lugna- och mellan-gruppen (grön & blå), för
att minska skaderiskerna och belastningen på sjukvården. Vi har ibland haft två blå grupper och en
grön grupp per tur med mindre antal deltagare per grupp för att följa rekommendationerna.
Under året har det genomförts 22 turer, bara kvällsturer, vi valde att inte ha dagsturer med fikapaus
denna Covid-19 säsong.
Två stycken, Mia och Niklas har gått ledarutbildningen under året så nu är vi 8st ledare.
Säsongen har varit från april till och med oktober. Deltagargenomsnittet har varit 10 personer med 19
stycken som mest, sammanlagt har det varit drygt 223 deltagare under året.
Under året har kvällsturerna genomförts på Järvafältet, Rösjön, Runby Upplands Väsby, Görväln
Järfälla och Vallentuna. Under 2022 planerar vi att köra på liknande sätt, men om Corona situationen
tillåter, utöka även med dagsturer igen.

Vi tackar alla glada cyklister som deltagit under året!
/MTB Ledarna

Ekonomi
Intäkterna för 2021 redovisas till 145 471 kr, vilket är marginellt lägre är föregående år (-3530 kr).
Även under detta år har pandemin påverkat verksamheten och vi har fått anpassa oss efter det, vilket
har inneburit färre turer med färre deltagare i varje tur. Det gäller för alla verksamhetsgrenar.
Utgifterna för 2021 redovisas till 113 192 kr, vilket också är en lägre nivå än föregående år (-12 563
kr). Här har förstås också pandemi-året påverkat mycket genom att vi inte kunnat genomföra
ledaraktiviteter, planeringsmöten och utbildningar fysiskt, vilket vi hade avsatt medel för i budgeten.
Norrvikens andel av medlemsavgiften för 2021 landade på 43 931 kr, vilket är jämförbart med
föregående år (43 531kr). Medlemmens intresseområde kan hänföras till något av Norrvikens tre
aktivitetsområden, kajak, skridsko och MTB. Många medlemmar är aktiva i flera av verksamheterna
och kanske även aktiv i andra lokalavdelningar. Medlemmen betalar sin avgift till Friluftsfrämjandet
centralt, som sedan fördelar en andel av avgiften till lokalavdelningarna, Vid anmälan som ny medlem
anger man vilken lokalavdelning man vill tillhöra. Uppgiften kan ändras på medlemmens begäran.

Resultat
För verksamhetsåret redovisar föreningen ett överskott på 32 279 kr.
Kajakverksamheten redovisar ett överskott på 23 877 kr. Kajaks intäkter uppgick till totalt 68 390 kr.
Turerna har varit färre i antal och med färre deltagare under säsongen, men de som har genomförts
har i princip varit fullbokade. Budgeterat var 80 000 kr i intäkter vilket ger ett utfall på 85%.
Kostnaderna för kajak blev mycket lägre än budgeterat (budget 99 tkr, utfall 44,5 tkr), främst beroende
på att planerade ledaraktiviteter och ledarutbildningar inte kunde genomföras bl.a. på grund av
pandemi-restriktioner i den önskade omfattningen, endast en (1) ledarutbildning är genomförd. Övriga
kostnader består av material och underhåll till kajakerna, containern och släpvagnen, försäkringar,
utlägg i samband med turer samt slitageersättning till ledarna.

Långfärdsskridskos resultat redovisar ett underskott på 5 885 kr. Verksamhetens intäkter består
enbart av deltagande till skridskoutbildningar och intresset varierar förstås beroende på tillgången till
isar. Utgifterna utgörs av utbildning av ledare, inköp av utbildningsmaterial, lokal i samband med
utbildningar, avgift till Skridskonätet och en mindre slitageersättning till ledarna.
Långfärdsskridskos intäkter från skridskoutbildning uppgick till 10 450 kr vilket inkom under slutet av
2021. Utgifterna är 16 335 kr, varav 12 900 kr är för utbildning av skridskoledare, vilket tas som en
investering och ses som positivt att intresset för att vara skridskoledare ökat.

Också MTB-verksamheten redovisar ett underskott på 13 709 kr. Även här har färre turer kunnat
genomföras och med mindre antal deltagare i grupperna, och heller inga helg-turer, vilket givit en lägre
intäkt än budgeterat, 8 840 kr, vilket är 47% av budgeterade intäkter. Utgifterna har dock också varit
lägre än planerat bl.a. genom utebliven ledaraktiviteter. Dock har utbildning av fler ledare genomförts
samt inköp av ledarjackor som tas upp som investering, totala utgifter 22 549 kr.

Intäkter och kostnader, för de gemensamma verksamheterna, redovisas till ett resultat på 27 996 kr.
Intäkterna, som består av medlemsavgifter från Friluftsfrämjandet, blev jämförbart med föregående år,

43 931 kr (+400 kr jmf med 2020) och lägre än budget (50 tkr). Övrigt som bokförts som intäkter är
flera år gamla slitagebidrag som genom styrelsebeslut ska anses som förverkade om de ej tas ut inom
föreskriven tid. Detta motsvarade under 2021 en summa på 13 860 kr.
De gemensamma utgifterna (totalt 29 795 kr) består av bank- och Internet-avgifter, styrelseersättning,
uppvaktning vid jämna år för aktiva ledare, avtackning av ledare, förtjänstmärken och andra
övergripande och gemensamma kostnader.

Kapital
Eget kapital, dvs överskott som skapats och samlats upp under drygt 20 års verksamhet, uppgår vid
2021 års utgång till 514 608 kr

Avslutning
Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser fram emot ett
trevligt och händelserikt 2022 med många turer både i kajak, på skridskor och med cykel.
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