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Dagordning för årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår. Styrelsens arvoden.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av;
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år;
b. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c.

Tre suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d. En revisor för en tid av två år jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta;
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
f.

Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

14. Övriga frågor (Inga beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse

2.1. Förord – Ordföranden har ordet
SOK Knallen fortsätter vara en av de stora motionsklubbarna i Borås med omnejd med betoning på
social gemenskap och glädje. Under ännu ett utmanande år höll vi medlemsantalet på en förväntad
nivå.
Ja, ingen av oss var ju riktigt beredd på vad som skulle komma våren 2020. En pandemi spreds sig
runt jorden som påverkade och lamslog stora delar av samhället ända ned till varje enskild individ.
Smittspridningen skulle visa sig att hålla greppet om oss betydligt längre än vad vi önskat oss.
Smittspridningen minskade förvisso när värmen kom på våren och sommaren 2020, men den skulle ta
ny fart igen på senhösten i slutet av oktober med nya restriktioner som följd. Styrelsen tog då beslutet
att pausa stor del av träningsverksamheten för medlemmars säkerhet. Det skulle ta ett antal månader
innan pandemins effekt minskade så pass att vi äntligen fick klartecken från Hälsomyndigheten att
återstarta vår verksamhet. Återstarten kunde genomföras på självaste alla hjärtans dag, en söndag i
mitten av februari med ett gäng sugna distanslöpare. Glädjen hos våra medlemmar var stor och alla
var glada att äntligen få träffas och träna ihop igen.

SOK Knallen arrangerar, samarrangerar tre lopp i Borås, BUM, 6-timmars och Kretsloppet. Året 2021
var inget undantag mer än att samtliga våra lopp skulle koncentreras till hösten. Ett av våra lopp är
vårt samarbete med Korpen och Kretsloppet under många år. En av profilerna inom Korpen och
Kretsloppet var Roger Hjelm som i våras tyvärr hastigt lämnade oss alla i stor sorg. Roger var
kanslistchef på Korpen och var mångt och mycket självaste Mr. Kretsloppet och som vi samarbetat
med i över 10 års tid. Vi minns Roger som en drivande eldsjäl och som såg till att få Boråsarna att
komma i rörelse och sätta Borås på löparkartan.
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I april beslutade styrelsen att utöka vår löpträning. Förutom distansträning på söndagar och intervaller
på tisdagar så fyllde vi på med löpning på torsdagar med Joel Blom i spetsen.

I maj var de tänkt att Borås Ultra Marathon skulle gå av stapeln. Men fortsatta restriktioner tvingade
oss att flytta löpartävlingen till hösten. I stället gjorde vi om vårens tilltänkta lopp till ett virtuellt, ett så
kallat Öppen led lopp där men kunde springa distansen på sin hemmaplan. En del valde dock att
springa den riktiga distansen längs Vildmarksleden och Sjuhäradsleden. Senare på hösten kunde vi
äntligen arrangera det riktiga loppet.
Under året gjordes många fina prestationer av våra medlemmar på många olika håll. Ett exempel var
Kretsloppets Stafettlopp arrangerat på Borås Skidstadion, där det blev succé för SOK Knallens damer
som tog hem segern. Där arrangerade vi för övrigt klubbens KM i löpning med ett 20-tal starka löpare
som ställde sig på startlinjen med pannlampa på.

En annan bragd var Anna-Maria Trollsfjord som tog hem ett brons i SM på 24-timmars i Skövde.
Cyklingen under året var som vanligt en succé, både när det gäller landsvägscykling och MTB-cykling.
Detta tack vare alla ledare som ställer upp för föreningen. Landsvägscyklingen utvecklades och fick ett
utökat fokus på att cykla säkert i grupp. För att nämna några få så stack profilerna Eva Bresky, JO
Edman, Sören Johansson, Peter Magnusson ut med en hjälpande hand. MTB cyklingen fortsatte att
utvecklas där vi utökade träningen till två grupper. En grupp med lite mer avancerad cykling på stig,
medan den andra gruppen fokuserade på grusväg och mer fart. Ett lyckat beslut där vi med denna
utökning kunnat locka fler till vår träning. Dessutom fixad Åsa Gadler till en extra träning på
Kransmossen i samarbete Borås CA med fokus på balans och att stå, sitta rätt på cykeln i både upp
och nedförsbacke. Ett av många uppskattade event under året.
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I början av året förlängde styrelsen vårt samarbete med Fotriktigt med ytterligare 3 år.
Vår klassiska och mycket efterlängtade medelhavsresa fick göra ett uppehåll under 2021 men arbetet
fokuserades istället på att planera in en ny resa under våren 2022 till Altea.
Jag summerar mitt femte år som ordförande och kan konstatera att vår verksamhet påverkats negativt
av pandemin precis som för så många andra föreningar. Men vi har på något sätt lärt och leva och
förhålla oss till pandemin för vår verksamhet. Trots detta så har vi som förening klarat oss mycket väl.
Vi ser nu också en stark återgång och längtan från våra medlemmar att komma igång med träningen
och träffas igen. Vår ekonomiska situation är fortsatt mycket stark, till stor del tack vare att vi äntligen
åter kunde få arrangera våra löparlopp.
Slutligen så vill jag säga att det är en ära att tillsammans med övriga i styrelsen få leda klubbens
arbete och nu siktare vi på ett härligt och spännande 2022. Målet är solklart, vi är en klubb som är
öppen för alla och som erbjuder träning och motion för att skapa förutsättningarna för ett livslångt och
hälsosamt liv, oavsett om det gäller löpning, simning eller cykling. Det är vi stolta över.

Ordförande, SOK Knallen, Borås
Björn Trollsfjord
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2.2. Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Namn:
Björn Trollsfjord
Lars Karlson
Susanne Ljunggren
Michelle Schnellbacher
Torbjörn Svensson
Anne-Mari Saarinen
Joel Blom
Ann Hallqvist

Roll:
Föreningsordförande
Styrelseledamot / kassör
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamotsuppleant och sekreterare
Styrelseledamotsuppleant
Styrelseledamotsuppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten.

2.3. Medlemmar
Antalet medlemmar i klubben var den 31 december 268st. De fördelade sig enligt följande:
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Av klubbens samtliga medlemmar så är 31% kvinnor och 69% män. Medelåldern i klubben är 51 år.

3.

Träning

3.1. Löpträning
Intervallträning tisdagar
Tisdagarnas intervallträningar har under sommarhalvåret körts utomhus med utgångspunkt Ryavallen.
Varierande pass med trösklar, fartintervaller, backar etc. både på bana och grusväg. Under
semesterperioden har intervallschema funnits för medlemmarna men körts utan ledare.
Löpskolningsdelen har varit vilande under året för att hålla avstånd i och med restriktioner.
Under vinterhalvåret har passen återigen körts inne i Ryahallen, även här varierande pass med
tröskelintervaller, blandat med snabbare fartpass. Då vi har varit färre deltagare än tidigare år har vi
oftast endast varit en grupp, jämfört med tidigare år då träningen delats upp på två grupper. Vinterns
intervallpass har avslutats med 30min Core träning där vi rekryterar Moa och Almir från Xpuls i Borås
som har levererat verkligt kvalitativa pass.
Vi har under hela året fortsatt haft flera löpledare på rullande schema. Vill rikta ett stort tack till Mattias,
Alexandros, Julia och Lennart för fantastiska insatser under året
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Föreläsning av Mustafa i samband med vår Intervallträning:
En av årets höjdpunkter var besöket av Mustafa ” Musse” Mohamed tisdagen den 30/11. Han inledde
med en föreläsning i Sjuhäradshallen med en presentation om sig själv, sina framgångar och
erfarenheter.
Därefter pratade han om hur olika träningsupplägg inför halvmaraton/maraton kan se ut, samt hur man
håller sig skadefri. Kvällen avslutades med intervaller i Ryahallen under Musses ledning. En mycket
intressant och lyckad kväll.

Efter föreläsningen så lämnade Susanne Ljunggren över blommor till Mustafa ” Musse” Mohamed

Intervallträning träning med Mustafa ” Musse” Mohamed i Ryahallen
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Torsdagsträning
Pannlampelöpning på torsdagskvällar från Kransmossen har utvecklats till en helårsaktivitet och är
numer även löpning utan pannlampa under den ljusare delen av året.
Sträckan är vanligtvis kring 11 km, går i behagligt tempo och startar 18:00. Deltagandet är oftast
mellan 6 och 12 löpare, några gånger under året har det varit fler. Passen har oftast letts av Joel men
även Anne Kyyrönen och Lennart Hjalmarson har guidat runt i spåren.
Vid två tillfällen under året har löpargruppen sammanstrålat med MTB gänget för gemensam
korvätning efter utförd träning vilket varit mycket uppskattat och välbesökt. Stort tack till alla de som
ordnat med grillning av korv och tillbehör.
Under hösten så har det tillkommit ett nytt reflexspår på Kransmossen som mäter lite över 11 km.
Vår premiärlöpning på den avslutades med vadande i knädjupt kallt vatten under något hundratal
meter vilket gjorde den rundan till den mest minnesvärda under året, (Notering: knädjupt för Torbjörn
och mera djupt för Merete).
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Distansträning söndagar
På Alla hjärtans dag den 14:e februari kunde den populära distansträningen på söndagarna
återupptas. Vi valde att utgå från parkeringen vid tennishallen eftersom det är en större yta och det var
lättare att hålla avstånd. Härifrån har rundorna gått i alla väderstreck. Närheten till Kypésjön, Rya Åsar
och Ymerterrängen har gjort att vi samlat på oss många höjdmeter.
Vi har varit ca 15–30 deltagare fördelat på 4 grupper
•
•
•
•

Snabba gruppen 5:15 tempo ca 20 km
Mellangruppen 5:45 tempo ca 18 km
Komfortgruppen slogs samman med Ultragruppen 6:15 tempo ca 15 km
Korta komfortgruppen, 6:15 tempo men lite kortare distans ca 10 km

Under 2021 har följande personer varit löpledare:
Anna-Maria Trollsfjord, Åsa Gadler, Ann Hallqvist, Joel Blom, Torbjörn Svensson, Morgan Tidstål,
Lars Karlsson, Alexandros Mourtzis, Anneli Svensson, Elisabeth Svala Lind, Magnus Bergström, JanÅke Grimborg, Bertil Petersson
Ett stort tack till alla löpledare som hjälpt till under året.

Annandagslöpning med start vid Kypésjön med Åsa Gadler som löpledare. Träning runt Byttorpssjön.

Löpning runt Viaredssjön
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3.2. Simträning
Simträning måndagar, Borås Simarena
Målsättningen med SOK Knallens simträning är att ge simmarna en bra teknik för att kunna hålla en
hög fart med minimal energiåtgång. Eftersom alla sysslar med Öppet Vattensimningar eller Triathlon
är det distanssimning som är målet.
Knallens simträning bedrivs normalt på Borås Simarena med 50 meters pool. Träningen sker på
måndag kvällar från kl. 19.30 till 21.00 och vi hyr två banor. Vi håller på från september till juni
efterföljande år. På sommartid bedrivs träningen utomhus och i öppet vatten.
Knallens simtränare Göran Magnusson gör upp ett program för varje tillfälle.
Vi är ca 10–15 aktiva tränande och snittet ligger på 8st per gång.

3.3. Cykelträning
Spinning på torsdagar
Knallens spinning är i GYMMIX träningslokaler på Getängsvägen, där hyr vi en spinninglokal på
torsdagar från kl 19-20. Göran Magnusson leder spinningen och sätter ihop ett musikprogram som vi
kör efter. Spinningen brukar börja någon gång i oktober, när vädret inte längre lämpar sig för utomhus
cykling. Sedan kör vi tills vädret börjar lämpa sig för utomhus cykling igen, någon gång i april. Vi gör
ett uppehåll i träningen över jul och nyår. Detta år har varit lite annorlunda pga. Corona restriktioner
som tvingat oss att ta flera uppehåll. Nu hoppas vi att detta skall vara över och vi kan återgå till de
vanliga rutinerna.
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Landsvägscykelträning
Cykelträningen under året har ”rullat” på. Vi startade upp säsongen med ett cykelmöte för alla ledare
där Eva Bresky och Johan Magnusson tog upp viktigt att tänka på för att cyklar säkert i grupp.

Vi fortsatte med två utsedda cykelledare för varje pass för en säkrare cykeldisciplin i båda
fartgrupperna. En eloge till dessa ledare och även till de som ställde sig till förfogande när det
saknades officiell ledare
Cykelträning har genomförts på onsdagar kl. 17.30 och på lördagar kl. 09.30. Vi har varit ca 10–25
deltagare men det har varierat från gång till annan. Samlingsplats har varit vid Stadsparksbadet.

Det blev många fina turer med gott fika i trakterna runt Borås. Landsvägscykling med obligatorisk fika
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MTB cykling
Under året var det ett fortsatt stort intresse för föreningens MTB-satsning, där vi hade genomförde
träningar på lördagar och delar av säsongen på torsdagar. Nytt för i år var att vi skapade två grupper.
En lite mer avancerad grupp för stig och terrängåkning och en grupp med fokus på lite större
grusvägar. Det har varit uppskattat av många av våra medlemmar som gärna tar sig en cykeltur i
naturen. Vid några tillfällen så slog vi samman MTB-cyklingen med torsdagslöpningen med en
gemensam avslutande korvgrillning.

En av lördagsturerna som leddes av Sören Johansson

Kombinerad MTB-cykling och löpning runt Viaredssjön arrangerad av Ann Hallqvist
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Klubbens tävlingar

4.1. Borås Ultra Marathon
2021 års Borås Ultra Maraton kunde inte genomföras på våren på grund av pandemin utan fick flyttas
till hösten. För att väntan inte skulle bli outhärdlig för de anmälda så anordnades en virtuell pandemi
anpassat BUM lopp den 29–30 maj då man som vanligt kunde välja att springa från Hindås (48 km)
eller Skatås (88 km). De 32st som genomförde denna bedrift i värmen belönades med en välförtjänt
medalj.
Den 18 september kunde sedan ordinarie BUM gå av stapeln. Trots att tävlingen flyttats och nu
genomfördes på hösten så slutförde 65 löpare loppet. Vi fick mycket fin återkoppling från
löparna, mycket tack vare alla underbara funktionärer som gör detta möjligt, ett stort tack till Er.
Tävlingsledning: Camilla Nordin, Björn Trollsfjord, Lars Karlsson och Torbjörn Svensson

Målgång på Virtuella BUM 2021

Starten på BUM i Skatås 2021
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4.2. Kretsloppet och Kretsloppsträningen
Årets Kretsloppet 2021 kunde äntligen genomföras men tyvärr under väldigt begränsad omfattning
pga. pandemin. Korpen som är arrangör beslutade därför att flytta start och målgång till Ryavallen, där
Knallen tog hand om både start och mål samt ett antal andra nyckelposter.
SOK Knallen medverkade under året i Kretsloppsträningen tillsammans med Erik Wickström. Vi tackar
Björn Sandström som var ansvariga för träningen samt övriga löpledare från SOK Knallen.
Korpen genomförde också för första gången Kretsloppscupen som bestod av flera olika lopp under
våren och sommaren där allt avslutades med själva Kretsloppet. En av flera knallar som ställde upp i
cupen var Julia Lancandler som tog hem första platsen på damsidan.
Arrangemangsansvariga: Björn Trollsfjord, Lars Karlsson, Camilla Nordin, Torbjörn Svensson

Dags för start för de yngre löparna!

Julia Lancandler till vänster i bild, vinnare av Kretsloppscupen 2021
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Att vara funktionär för klubben och leverera tillsammans är inte bara riktigt kul…

Det är också kul att samlas efter några timmars funktionärsarbete för en god bit mat…
Kort och gott, livskvalité tillsammans med sina bästa vänner och träningskompisar!
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4.3. Borås 6-timmars
Årets 6-timmar 2021 den 6 november kunde äntligen återigen genomföras. Denna gång den 9: onde
upplagan. 6-timmars banan går runt Byttorpssjön (Kolbränningen) och det är en rundbana som
kontrollmätt till 1892m. Banan är nästan helt platt o mycket lättsprungen och mycket uppskattad av
löparna. Men årets lopp skulle visa sig bli lite tuffare än vanligt med regn, rusk och kyla. Trots detta
var löparna mycket nöjda efter målgång, och speciellt när den varma burgaren delades ut tillsammans
med medaljen.
Tävlingsledning: Torbjörn Svensson, Lars Karlsson, Björn Trollsfjord, Camilla Nordin.

Här några glada SOK knallelöpare sprang 6-timmars 2021

5.

Sociala aktiviteter

5.1. Höstutflykten
Även i år blev vårutflykten i stället en höstutflykt. Den 9 oktober var vi ca 35st Knallar som mötte upp
på Resecentrum för att bi bussade ut till årets startpunkter. Årets löpning följde Åsundaleden för de
som sprang den kortare turen. Övriga som sprang lite längre följde Sjuhäradsleden. Utflykten slutade
som traditionen bjuder vid Kallbadhuset i Ulricehamn. Väl framme i Ulricehamn väntade bastu och bad
i Åsunden som sedan åtföljdes av en god middag på restaurangen i Kallbadhuset.
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5.2. Höstfest
Årets höstfest ställdes in pga. Covid-19.

6.

Resultat och balansräkning för 2021
Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter

2021
52 900,00

2020
123 800,00

203 530,00

0,00

14 520,00

0,00

Övriga intäkter

1 861,00

4 003,00

Försäljning idrottskläder

8 843,00

2 800,00

281 654,00

178 798,00

-6 360,00

-63 162,01

0,00

-42 000,00

Plan- och hallhyror

-19 055,00

-29 070,00

Priser / medaljer

-24 062,00

0,00

Tävlingar

-56 171,80

-6 316,00

Övriga kostnader

-80 929,76

-87 681,55

-9 413,00

-5 300,00

Summa kostnader

-195 991,56

-233 529,56

Årets resultat

85 662,44

-54 731,56

Start/anmälningsavgifter
Ersättning funktionärer Kretsloppet

Summa intäkter
Kostnader
Resor/utflykter
Kostnad klädkollektion

försäljningskostnader idrottskläder

Balansräkning
Tillgångar
Varulager
Kassa och bank
Summa Tillgångar
Eget Kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Förutbetalda anmälningsavgift BUM och 6-timmars
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

2021
19 210,00
877 997,26
897 207,26

2020
22 698,00
903 158,82
925 856,82

747 261,82
82 557,44
829 819,26

798 888,38
-54 731,56
744 156,82

32 488,00
34 900,00
0,00
0,00
67 388,00
897 207,26

3 105,00
22 600,00
151 195,00
4 800,00
181 700,00
925 856,82
19

Verksamhetsberättelse 2021

7.

SOK Knallen

Budget 2022

RESULTAT 2022

27 500 kr*

*) I vår budget för 2022 råder stor osäkerhet kring pågående pandemi och hur detta kan komma att
påverka föreningens verksamhet under året 2022.
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Uppdrag från föregående årsmöte

8.1. Medlemsavgift 2023
•
•
•

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften bibehålls på 400 kr.
För pensionärer fyllda 65 år eller äldre bibehålls avgiften på 200 kr.
Styrelsen föreslår att arvodet till styrelseledamöter ska vara oförändrat 999 kr per år.

8.2. Verksamhetsplan 2022
Styrelsen försöker vara lyhörd för synpunkter på träning och tävling från medlemmarna. Ambitionen är
att klubben har ett sådant utbud av löpträning, simträning och cykelträning som medlemmarna
efterfrågar. I dagsläget har klubben följande utbud:
•

•
•

•
•
•

9.

Löpträning:
o Tisdag (intervaller + core) och söndag (distans)
o Torsdag (löpträning)
Simträning:
o Måndag (höst och vår)
Cykelträning:
o Spinning torsdag (vintertid) samt landsvägscykling (sommartid) onsdag och lördag.
o MTB-cykling torsdagar på vår, sommar och höst.
Vi fortsätter med sociala aktiviteter i samband med träningar samt höstfest.
Vi erbjuder tränings- och tävlingsresor.
Vi fortsätter med klubberbjudande vad avser träningskläder. (Löpning, cykel och triathlon.)

Styrelsens förslag

Styrelsen har lämnat in några motioner/förslag:
Förslag att styrelsemedlemmar erhåller gratis medlemskap från och med 2023.

10. Inkomna motioner och styrelsens behandling
Medlemmarna har inte lämnat in några motioner till årsmötet.
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11. Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för SOK Knallen 2021
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12. Valberedningens förslag 2022
SOK Knallens valberedning:
Namn

Befattning

Göran Karlsson

Valberedningsordförande

Sören Svensson

Valberedningsledamot

Valberedningen har nedan förslag på nya medlemmar i styrelsen:
Befattning styrelse
2021
2022 (förslag till årsmöte)
Föreningsordförande (1år)
Styrelseledamot (1år)
Styrelseledamot (2år)
Styrelseledamot (2år)
Styrelseledamot (1år)
Styrelseledamotsuppleant (1år)
Styrelseledamotsuppleant (1år)
Styrelseledamotsuppleant (1år)

Björn Trollsfjord (omval)
Michelle Schnellbacher (1år kvar)
Lars Karlsson (omval)
Susanne Ljunggren (omval)
Torbjörn Svensson (omval)
Anne-Mari Saarinen (omval)
Joel Blom (Nyval)
Ann Hallqvist (Nyval)

Björn Trollsfjord (omval)
Nyval (2år)
Lars Karlsson (1år kvar)
Susanne Ljunggren (1år kvar)
Torbjörn Svensson (omval på 2 år)
Nyval (1år)
Joel Blom (Omval)
Ann Hallqvist (Omval)

13. Övriga befattningar för 2021
SOK Knallens valberedning:
Namn

Befattning

Göran Karlsson

Valberedningsordförande

Sören Svensson

Valberedningsledamot

SOK Knallens revisorer:
Namn

Befattning

Anne Kyyrönen

Revisor 2 år

EvaLena Lindqvist

Revisor

Göran Magnusson

Revisorssuppleant

Övriga befattningar
Namn

Befattning

Susanne Ljunggren

Hemsideredaktör, Facebook, Kalender

Björn Trollsfjord
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Borås den 2021-03-25

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Björn Trollsfjord

Lars Karlsson

Ordförande

Kassör / Ledamot

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Ann-Marie Saarinen

Michelle Schnellbacher
Ledamot

Sekreterare / Suppleant

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Susanne Ljunggren

Torbjörn Svensson

Ledamot

Ledamot

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Joel Blom

Ann Hallqvist

Suppleant

Suppleant
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