
 

Kilsmo IK:s årsberättelse för år 2021 
 

Kilsmo IK:s styrelse har under året bestått av:  

  Leif Selander Ordförande   

 Annika  Jonsson Vice ordförande  

 Fredrik  Reinholdsson Sekreterare   

 Torbjörn Jonsson Vice sekreterare  

 Sandra  Garp Kassör   

 Karl-Johan Thuresson Ledamot   

 Martin  Lundgren  Ledamot   

      

Fotbollskommitté 

 Torbjörn Jonsson    

 Gustav Jonsson    

 Leif Selander    

 Gustav Isaksson    

 Martin Ingvarsson  

Trivselkommitté 

 Annika Jonsson Sammankallande  

 Eva  Jonsson    

 Carina Johansson    

 Torbjörn Jonsson    

 Carina  Olsson    

 

Skidor och MTB kommitté  

 Karl-Johan Thuresson Sammankallande  

 Sandra Garp    

 Per-Ola Thuresson    

 Jan  Persson    

 Stig Israelsson    

 Anders Johansson    

 Jonny Ledin    

 Runar  Persson 

 

 

 

 

 



 
 

Styrelsen har haft sex protokollförda möten där några möten har hållits digitalt via teams. 

 

Solbergabadet.  

KIK har under 2021 på uppdrag av Örebro kommun skött Solberga badplats med gräsklippning, 

slyröjning, städning och daglig tillsyn. Vi hade en arbetsdag den 8/6.  

 

Auktion 

KIK kallade till ett möte den 17/11 2021 för att starta planeringen för kommande auktion i Sion.  

Nästa möte kommer att bli i april då vi kommer att bilda olika grupper som har hand om olika saker. 

Auktionen kommer hållas den 9/7 2022 

Underhåll 

KIK har även haft 2 arbetsdagar gällande Ringsberg och elljusspåret samt en arbetsdagför att laga 
elstängsel runt fotbollsplanen. Dörren till kiosken är bytt och har även ett nytt handtag med kodlås. 
Vi har även bytt alla lås till byggnaden. En ny gräsklippare Husqvarna Z560X har köpts in för att 
ersätta stiga klipparen. Feriearbetarna har lagt plattor vid idrottshuset och städade, klippte och rensade 

häcken vid idrottshuset. Samt något arbete vid Solberga + hjälpa till vid kommande hemmamatch.  
 

Projekt Landsbygdsenheten  

Tillsammans med landsbygdsenheten så gjordes en omröstning i Kilsmo där alla fick lägga förslag och 

det förslaget som vann var ett utegymsförslag, vi vart tilldelades 125 000kr för detta. Det bildades en 

arbetsgrupp som fick i uppgift offerter från olika leverantörer. Gruppen hittade ett förslag och 

började därefter söka bidrag för detta. Hittills så har gruppen samlat ihop ca 320 000kr. Planerat 

bygge för detta är under Maj 2022. 

Fotbollskommittén 

2021 inledde fotbollslaget sitt tredje år i följd i division 5. Tyvärr blev det lite av ett krisår med en 

åldrande trupp och spelarbrist. Säsongen inleddes fint med två raka segrar. Först besegrades 

Garphyttan i cupen och sedan Lillkyrka i en träningsmatch. Därefter blev det respass mot Karlslund i 

cupen. sedan tog det stop och restriktioner gjorde att vi fick vänta tills augusti innan serierna drog 

igång och då i form av en enkel serie. Som tidigare nämnt så slutade det hela tyvärr i degradering 

med en poängs marginal till HOIF ovanför strecket. Lite surt då vi tappat ledning och missat 

avgörande lägen under säsongen. Näst år återfinns laget således i division 6 södra. 

Vi började live streama hemmamatcher under 2021 och kommer under 2022 att sända alla matcher 

från ett jakttorn som Karl-Johan har fått låna under sommaren.  

 

Gustav Jonsson, 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 eller verksamhet under året.  

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. Det vart 3 dagar med skidspår i vinter. KIK 

kunde spola under en kort period en skridskobana. KIK startade även MTB träning, med kortare och 

längre sträckor utefter deltagarnas förmåga. Man träffades vi 8 tillfällen  och var ca 10 Pers/gång. 

 

 

 

 

 

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

 

Kilsmo den 20 april 2022 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Leif Selander    Torbjörn Jonsson 

 

 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Annika Jonsson   Karl-Johan Thuresson  


