
 

Verksamhetsberättelse 
Skellefteå Konståkning 
Säsongen 2021/2022 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av: 

• Ordförande Linda Fredriksson 
• Kassör Camilla Segerlund 
• Ledamot Nina Strömgren 
• Ledamot Yannick Kercoff 
• Ledamot Malin Gréen Eliasson 
• Ledamot Marcus Johansson 
• Ledamot Roger Holmström (slutat under mandatperioden) 
• Ledamot Agneta Markgren Yngman (slutat under mandatperioden) 

Under året har styrelsen haft 14 möten som protokollförts. 

Tränare 
Under säsongen har föreningen haft en heltidsanställd huvudtränare och två assisterande tränare anställda 
på 70% respektive 15%. 

Sean Abram är huvudtränare i Skellefteå konståkningsförening sedan 2014. Sean har tränarutbildning steg 
3A (specialutbildning för tränare med utländsk utbildning samt är teknisk specialist (TS). 

Veronica Isaksson är assisterande tränare anställd på 70% i Skellefteå konståkningsförening sedan 2016 
och har tränarutbildning 4B. Sedan oktober 2019 har Veronica varit föräldraledig och har under säsongen 
2021/2022 jobbat 15% administrativt på distans, bortsett från tre block á 5-6 veckor där hon varit på plats 
i Skellefteå. Hon har under dessa veckor gått upp i arbetstid till 50% där arbetstiden främst lagts på leda 
såväl mark- och ispass med åkarna.   



 

Melina Lundström är assisterande tränare i Skellefteå konståkningsförening sedan säsongen 2017 och har 
i slutet av april har Melina genomfört tränarutbildning 2B. Sedan augusti 2020 har Melina haft en anställning 
på 10-15% med anledning av att hon studerar. 

Till sin hjälp har föreningen under säsongen haft ca 10 ungdomstränare som varit tränare i både 
skridskoskolan och fortsättningsgrupperna. Under säsongen har 8 av dem har genomgått tränarutbildning 
1A för tränare. 

Träningsgrupper 
Under året har föreningen bedrivit skridskoskola med totalt ca 50 åkare i snitt varje termin. Efter 
skridskoskolan erbjuds åkaren att gå vidare till konståkningsgrupp och under säsongen har antal åkare i 
konståkningsgrupperna uppgått till i snitt 75 st åkare. 

Inför säsongen 2020/2021 gjordes träningsgrupperna om för att ta höjd för eventuella restriktioner 
kopplade till Covid-19. Gruppstorlekarna gick från ca 10 åkare per grupp till 6 åkare per grupp. 
Träningsgrupperna bytte i samband med detta namn, från konståkningshopp, -steg och -piruetter till 
gruppnamn med länder. Detta för att undvika eventuella ”nedflyttar” i samband med att grupperna 
minskades i storlek. Under säsongen 2021/2022 har gruppstorlekarna återställts i storlek och består som 
mest av 10 åkare per grupp.  

Åkarna fördelas fortsatt i träningsgrupper utifrån testnivåer samt individuell bedömning av åkarens 
utveckling. En modell har tidigare tagits fram för hur vi kostnadsberäknar terminsavgifterna.  

Kickoff 
Säsongen inleddes med möjlighet till extra försäsongsträningar mot en avgift. Dessutom genomfördes före 
säsongsstart en kickoff-veckan, vecka 33, där åkarna erbjöds is och markträning mot avgift. Under kickoff-
veckan, vecka 33 2021, deltog 39 åkare.  

Skridskoskolan 
Skridskoskolan startades upp i mitten av september. Under höstterminen hade skridskoskolan 49 barn och 
och under vårterminen med 48 barn. Under träningspassen närvarade också en hjälpförälder samt och 
fördelat över säsongen ca 20 st hjälpåkare. Föreningen har även hyrt ut skridskor till deltagare i 
skridskoskolan. 



 

Träningar 
Skellefteå konståkningsförening har i snitt haft is 23 timmar/vecka under säsongen 2021/2022 (räknat en 
normalvecka när alla ishallar är i verksamhet). Under året har också åkarna erbjudits markträning 1-2 
ggr/vecka samt dans 1 ggr/vecka för berörda grupper.  

Tester 
Under året har totalt 31 tester genomförts av föreningens åkare och 88% av åkarna klarade sina tester 
under året. Tester erbjuds på hemmaarenan i samband med höstlovslägret under höstterminen samt 
under den senare halvan av vårterminen, om möjligt.  

Tävlingar 
Under säsongen 2021/2022 har föreningen haft 35 tävlingsåkare som representerat föreningen på 
sammanlagt 11 olika tävlingar. 

Fördelning tävlande åkare 
• 2 st A-åkare (-5 st)   
• 8 st B-åkare (+1 st) 
• 25 st C-åkare (stjärnåkare) (-7 st) 
• 2 paråkningspar (oför.) 

 

Representation på tävlingar 
• 3 A-tävlingar  
• 4 klubbtävlingar 
• 5 stjärntävlingar 

 

Tävlingssäsongen 2021/2022 har delvis varit påverkad av restriktioner kopplade till Covid-19.  

Elitlicens 
Skellefteå konståkningsförening har för fjärde året uppnått kriterierna för elitlicens utfärdad av Svenska 
konståkningsförbundet. Elitlicensen kommer med specifika krav för att föreningar ska ha bästa möjliga 
förutsättningar för att bedriva verksamhet med hög kvalitet i en bra träningsmiljö, med ett nära samarbete 
mellan aktiva, tränare, ledare, styrelse och föräldrar.  



 

Läger 
Höstlovsveckan vecka 44 2021 måndag-fredag arrangerade Skellefteå konståkningsförening ett 
konståkningsläger. Lägret är öppet för interna åkare. Totalt deltog 38 st åkare och lägret avslutades med 
tester. Tränare på lägret var Sean Abram, Veronica Isaksson samt Ellen Hintala. 

Shower 
Under säsongen 2021/2022 hölls äntligen både en jul- och en vårshow för första gången sedan 2019 till 
följd av Covid-19. 

Elevens val och Specialidrott 
Under säsongen har elever på Norrhammarskolan åk 7-9 och gymnasiet åk 1-3 erbjudits att ha konståkning 
som individuellt val. Detta ger föreningen en möjlighet att erbjuda vidare utveckling av våra åkare. Under 
säsongen har 5 st åkare från gymnasiet och 4 st åkare från Norrhammarskolan deltagit. Ett nytt kontrakt 
har tecknats med gymnasiekontoret i juni 2020 som gäller 3 år framåt. Kontraktet med Norrhammarskolan 
är löpande och gäller tills annat meddelas. 

Säljuppdrag 
Under säsongen 2021/2022 har fyra säljuppdrag genomförts. Under höstterminen såldes Smaklökens 
kryddor och i december Bingolottos julkalender samt Bingolotter till Uppesittarkvällen den 23 december. 
Under vårterminen såldes NewBody under en 5 veckors period i februari-mars.  

Sponsorer 
Skellefteå Kraft har fortsatt varit en av våra huvudsponsorer. 3-årsavtal förnyades under hösten 2021 och 
en ny ansökan har skickats om ett fortsatt samarbete. Under säsongen har även ett 3-årsavtal tecknats med 
Boliden. HjalmarE är fortsatt huvudsponsor och stöttar föreningen gällande trycksaker under 
verksamhetsåret. Ny sponsor för säsongen är Länsförsäkringar. Andra företag har också sponsrat oss med 
tjänster och material och i B-hallen finns dessa på den sponsorvägg som satts upp. Sponsorväggen behöver 
dock göras om med anledning av att väggen mellan curlinghallen och B-hallen gjorts om. 

  



 

Resultaträkning 2022-06-30 

Intäkter 
Resultat 

2021/2022  
   
Termins- & medlemsavgifter 621 793   

Bidrag & stöd 260 362   

Showintäkt 80 931   

Fika & övr. försäljning åt föreningen 273 228   

Läger 95 176   

Kick-off 16 585   

Tävlingsavgifter 46 605   

Konståkning i skolan 65 000   

Övriga intäkter 18 974   

   
Totala intäkter 1 478 654  

   
Kostnader   
   
Inköp mat & mtrl till tävlingar & läger 6 253   

Showkostnader 50 775   

Kostnader försäljningsuppdrag 91 019  
Licenser 14 700  
Avg. Svenska & Mellersta Norrl. förb. 8 000   

Lokalhyra 126 324  
Resor & boende 43 192  
Reklam 4 339   

Kontorsmaterial 11 200  
Tävlingsavgifter 45 215   

SportAdmin & Billmate 32 441  
Övriga kostnader 49 062  
Personalkostnader 868 987   

Utbildning 38 263  
Domararvode 6 046   

   
Totala kostnader 1 395 816  

   
Verksamhetens resultat 82 838  

    

Räntekostnader 1 686   

   

Årets resultat 81 152  



 

   

Balansräkning 

 2022-06-30  2021-06-30 
Tillgångar    
Kortfristiga fordringar       
Skattekonto -30 813   2 173 
Interimsfordringar 70 109   163 387 
Summa kortfristiga fordringar 39 296   165 560 
        
Kassa & Bank 921 339   778 936 
        
Summa tillgångar 960 635   944 496 
        
        
Eget kapital       
Balanserat resultat 704 787   462 169 
Årets resultat 81 152   242 618 
        
Summa eget kapital 785 939   704 787 
        
Skulder       
Kortfristiga skulder       
Övriga kortfristiga skulder 156 096   211 761 
Interimsskulder 18 600   27 948 
Summa kortfristiga skulder 174 696   239 709 
        
Summa skulder och eget kapital 960 635   944 496 

 

Skellefteå Konståkningsförenings styrelse genom 

 
Linda Fredriksson 
Ordförande 


