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Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ove Ekengren, ordförande
● Fredrik Segerström, vice ordförande
● Christina Kanamäki, kassör
● Lisa Rosenqvist, sekreterare
● Patrik Altberg, ledamot
● Niklas Ekwall Öhlin, ledamot
● Ken Nylander, ledamot
● Maj-Britt, ledamot
● Conny Blomquist, ledamot
● Sussie Berglund, adjungerad ledamot (avgick under våren)
● Annica Ekengren, adjungerad ledamot
● Camilla Bäck samt Rickard Nilsson, revisorer
● Ove Jonsson, suppleant
● Peter Svensson, valberedning
Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.

Viktiga händelser under året
Klubben inledde året med 2 endurotävlingar i Östra Open, 4 jan och 7 mars
Den första tävlingen samlade många startande och finalen 345 startande.
Väderförhållanden från årets början var snöfritt och det gick att köra utan dubb hela våren.
Träningsvolymen jan-mitten mars var mycket hög, lika hög som normalt april-maj!
Men i mitten på mars slog Corona restriktionerna till och vi stängde banorna.
I maj öppnade vi banorna men enbart för medlemmar.
Vi utökade vår crosskola med crosskola för vuxna.
Detta blev möjligt genom att det fanns disponibla träningstider på banan
och vi fått en ny medlem, Dick Griberg. Hans insats som tränare var mycket uppskattat.
Vår crosskola för barn och ungdomar hade som vanligt många deltagare.
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Totalt hade vi 97 medlemmar anmälda till våra crosskolor.
Vi öppnade banorna för allmän träning i juli.
12 sep körde vi finalen i Stockholmscrossen.
10 okt körde vi finalen i YMX. I denna tävling körde vi också heat för vuxna förare med klubblicens.
Inför dessa tävlingar hade Fredrik Segerström ordnat sin tävlingsledarlicens.
Tillsammans med Peter Svensson och övriga i vår tävlingsorganisation kunde vi genomföra dessa
tävlingar med samma höga standard som vi nått tidigare.
Antalet tränande ökade hela hösten så mycket att vi i slutet på november beslöt att stänga.
Detta eftersom vi inte kunde hålla en god ”Corona-standard” och för att sjukvården larmade om
överbelastning .
I Östra MX serie var i år ersatt av ett lag-DM där klubben deltog med två lag.
Under 2020 subventionerade klubben även träningar på MX-Indoor med 100 kr utöver den rabatt som
klubben har per tillfälle på MX-indoor.
Klubben subventionerar alla fullgoda medlemmars tävlingsavgift med 50%.
Men detta är en försöksverksamhet som kan komma behöva justeras.
Övrigt
Föreningen hade under året 297 medlemmar (2019 var vi 263).
Ekonomin är oväntat stark med ett överskott , cirka 100.000:Vi har under året köpt in en hjullastare i gott skick och en ny skopa till den.
Crossbanan får mycket beröm av förarna.
Endurobanan är nu i fullt bruk och har fått en ordentlig inhägnad.
Anläggningen är välskött och maskinparken har haft lågt behov av underhåll.

_____________________

_____________________

Ove Ekengren, ordförande

Fredrik Segerström, vice ordförande
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