
 

Kilsmo IK:s årsberättelse för år 2020 
 

Kilsmo IK:s styrelse har under året bestått av:  

  Runar  Persson Ordförande   

 Annika  Jonsson Vice ordförande  

 Linda Hammarlind Sekreterare   

 Sandra  Garp Kassör   

 Leif Selander Vice sekreterare  

 Torbjörn Jonsson Ledamot   

 Karl-Johan Thuresson Ledamot   

 Robert Vanhanarkaus Ledamot   

 Stig Israelsson Ledamot   

 Fredrik  Reinholdsson Ledamot 

Fotbollskommitté 

 Torbjörn Jonsson Sammankallande  

 Fredrik Reinholdsson Sekreterare   

 Sandra Garp Kassör   

 Tony Eriksson    

 Arne Gerdin    

 Gustav Jonsson    

 August Petter Ernst    

 Gustav Isaksson    

 Martin Ingvarsson 

Trivselkommitté 

 Annika Jonsson Sammankallande  

 Eva  Jonsson    

 Carina Johansson    

 Carina Olsson    

 

Skidor och MTB kommitté  

 Karl-Johan Thuresson Sammankallande  

 Sandra Garp    

 Per-Ola Thuresson    

 Jan  Persson    

 Stig Israelsson    

 Anders Johansson    

 Jonny Ledin    

  

 



 
 

Styrelsen har haft sex protokollförda möten. Kilsmo IK har nu också möjligheten att ha styrelsemöten 

digitalt from första april 2021. 

 

Solbergabadet.  

KIK har under 2020 på uppdrag av Örebro kommun skött Solberga badplats med gräsklippning, 

slyröjning, städning och daglig tillsyn. Vi hade en arbetsdag den 12/5 med 15 deltagare som 

avslutades med korvgrillning. 

 

Auktion 

Under rådande pandemi så var auktionen inställd. 

 

Underhåll 

Ordinarie underhåll av idrottsplatsen har utförts. 30 ton sand har lagds ut på planen för att jämna till 

den. I samband med detta så skedde även en bekämpning av ogräs. Motionsspåren och lederna har 

underhällts med gräsklippning och slyröjning samt förbättras med påkört grus. När väl snö kom så 

kunde vi göra en del skidspår som uppskattades genom mail och swish bidrag. 

Vi hade Robotgräsklippare under en provperiod som gick på GPS:s istället för kabelslinga vilket inte 

var en lyckad satsning. Inför sommaren 2021 så har vi köpt in 2 st. med kabelslinga istället. 

KIK kunde spola under en kort period en skridskobana.   

 

Fotbollskommittén 

Fotbollskommittén har under året bestått av Torbjörn Jonsson sammankallande, Fredrik 

Reinholdsson Sekreterare, Sandra Garp kassör, Gustaf Jonsson, August Petter Ernst, Gustav Isaksson 

och Martin Ingvarsson. Kommittén har under året haft 4 protokollförda möten. Träningen har som 

tidigare år bedrivits i Almbyskolans idrottshall, på konstgräset på Ekäng, inhyrda hos IFK Örebro och 

på Kilsmovallen. 

Däremot blev säsongen i allt övrigt väldigt annorlunda mot tidigare. Vi hann med att spela 

gruppspelet i Myresjöhus-cupen där vi gick vidare, innan Corona satte stopp för all verksamhet. Hela 

vårsäsongen blev inställt. Innan sommaren kunde vi äntligen spela 16-dels finalen i Cupen och fick 

storstryk med 11–0 mot ett vansinnigt taggat Yxhults IF. 

Serien drog igång i augusti och spelades som enkelserie. Det var ingen av våra mer framgångsrika 

säsonger med vi klarade kontraktet för vidare spel 2021 i div 5. 

 

Torbjörn Jonsson, sammankallande i Fotbollskommittén. 

 



 
 

Trivselkommittén 

Trivselkommittén har under året bestått av Annika Jonsson som också varit sammankallande samt 

Eva Johansson, Carina Johansson, Carina Olsson och Torbjörn Jonsson. P.g.a. Pandemin har 

Trivselkommittén inte haft några möten under året. Det har endast genomförts en aktivitet, som var 

namngivning på robotgräsklipparna ”Runar” och ”Nisse”.  

”Bollkul” för barn födda 2013–2017 genomfördes under åtta sommarveckor, där uppslutningen var 

god med 12 barn inskrivna i gruppen. Aktiviteten var uppskattad av både barn och vårdnadshavare. 

Ledare var Helen Karlsson, Fredrik Reinholdsson, Sandra Garp, Filip Fagerman och Annika Jonsson 

Annika Jonsson, sammankallande i Trivselkommittén 

Skid och MTB Kommittén  

Under rådande pandemi så är alla tävlingar inställda. Vi har röjt och snyggat till våra egna MTB spår 

runt Ringsberg till stor belåtenhet för alla som cyklar där. 

 

 

 

 

 

Kilsmo IK tackar all som deltagit i vår verksamhet ock siktar mot nya mål och framgångar. 

 

Kilsmo den 30 april 2021 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Runar Persson    Torbjörn Jonsson 

 

 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Annika Jonsson   Karl-Johan Thuresson  


