Verksamhetsberättelse 2019
Klubben har under verksamhetsåret 2019 haft fokus på att bibehålla
en sund ekonomi,
att få fler att börja med vår idrott samt att placera oss bra i elitserien för
baseboll och softboll. Ekonomin har varit lite extra prövad då våra baseboll seniorer
deltog i Europacupen.
Vi ser en liten tillströmning på unga spelare och softbollseniorerna vann SM-guld
både i inomhus softboll samt elitserien.
.
Styrelse och ledning
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Ambulerande
Kassör: Göran Mattsson
Övriga ledamöter: Stefan Hjerpe Mårtas, Anna Thornemo, Maribel Lindberg, Micke
Stors.
Suppleanter: Petter Lind, Erik Bröms, Edith Westlund.
Adjungerad i styrelsen: Malin Ellström som representant för softbollen, Daniel Linder
för basebollen och Kia Frängqvist för barn och ungdomsgruppen.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 10 protokollförda sammanträden
samt flera arbetsmöten där delar av styrelsen och andra har deltagit. Årsmötet hölls
10 april. Den 2 juli hölls ett extra årsmöte med syfte att välja in två nya
styrelsemedlemmar samt att göra en stadgeändring att låta styrelsen konstituera sig
själva.
Tränare och coacher
Baseboll senior: Per Sjörs och Daniel Linder, med viss assistans av import Alex
Hendra-Brown.
Baseboll junior: Alex Hendra- Brown tillsammans med Per Sjörs och Daniel Linder
och Kevin Kias.
Softboll seniorer: AnnaKarin Solén Westling och Malin Ellström tillsammans med
import Amelia Trotter. Sent på säsongen anlände Johanna Grauer, som då
ansvarade för pitcherträning.
Softboll juniorerna: Micke Stors, Felicia Granlund, med viss hjälp av Alberto
Gonzales.
Det nystartade u14 laget (softboll flicklag) ansvarade Emilia Thornemo, Matilda Stors
för med stöttning av Helena Liss samt Lisa Olsson Näsman.
Barn/ungdomsgruppen: Kristina ”Kia” Frängqvist, Andy Steuernagel, Fredrik Hysing,
Hasse Hjelm.
Våra importer Alex Hendra- Brown, Motohiro Coga och Ameilia Trotter har ansvarat
för hockeyskolan.

Farmarlagsavtal
Klubben har haft farmarlagsavtal med Alby för basebolljuniorer.
Verksamheten
Här följer i punktform årets viktigaste händelser:
• Träningar för senior, junior och barn/ungdomsgruppen har pågått fram till
ungefär oktober. Därefter har träningarna vilat då vi haft väldigt begränsade
inomhustränings-möjligheter.

•

Softboll-laget inledde året med att vinna inomhus-SM. Turneringen
arrangerades inom ramen för SM-veckan och softbollen fick mycket bra
uppmärksamhet i media.

•

Samarbete med Leksands IF:s hockeyskola fortsatte även denna sommar.
Under fem veckor fick 650 ungdomar prova på baseboll. I LIF´s egen
utvärdering för hockeyskolan är vår aktivitet topp tre under veckan.

•

Inom ramen för klubbens integrationsarbete har ett flertal ensamkommande
provat på baseboll och softboll. Arbetet har främst skett genom ett samarbete
med gymnasieskolan samt annonsering på arabiska för att välkomna flickor
till ett nystartat u 13-lag i softboll. Arbetet har stöttats ekonomiskt genom
idrottslyftet.

•

SYA läger i samarbete med förbundet anordnades i Leksand för barn o
ungdomar från hela landet. Projektet drevs på initiativ från Andy Steurnagel
och tränare från förbundet. Den här typen av aktiviteter är väldigt positivt för
att bibehålla barn och ungdomar inom sporten men för att kunna genomföra
behövs ett flertal engagerade föräldrar och klubbmedlemmar.

•

I samarbete med Siljans Japanstiftelse och Tomoku hus hade vi en japansk
basebollspelare. Syftet med projektet var att få till ett kulturellt och idrottsligt
utbyte för att lyfta intresse för sporten på kort och lång sikt.

•

Delar av styrelsen har deltagit i en utbildning om ”hållbara idrottsmiljöer” av
Johan Fallby och som en del av utbildningen framtagit policydokument till
klubben.

•

Mellofesten där vi tog på oss ett flertal jobb som gav intäkter men framförallt
visade det en positiv anda inom föreningen då många glatt och med kort
varsel ställde upp för föreningen.

•

klubbens softboll-seniorlag tog SM-guld vilket firades med ”guld-middag” på
Gårds caféet.

•

Ett sponsoravtal med bland annat Skoglunds och Leksands sparbank
upparbetades för att kunna sätta upp en ny ljustavla vid basebollplanen och
en mindre vid softbollplanen. Den skulle fungera som ”Entré Siljan”, en
välkomst-tavla in på Siljansvallen med reklam och annonser för matcher.
Under match skulle den fungera som poängtavla. Styrelsen valde dock att
avstå från att fullfölja projektet då frågetecknen blev för många kring
driftskostnader, skötsel av tavlan och hållbarhet att stå ute i olika väder, samt
tveksam hållbarhet för smällar av tex basebollar. Inga garantier kunde ges
från tillverkare och projektet lades ned.

•

Barn/ungdomsgruppen arrangerade återigen en lyckad Knäckecup.

•

Ett u13 lag för softboll startades upp i samband med klubbens
integrationsprojekt.

•

Avtalet med Stadium teamsales har färdigställts och kunnat erbjuda en
klubbsida för beställning av träningskläder och ett visst utbud för supporters.

•

Ett aktivt arbete för att få fart på våra digitala kanaler har skett så som att
erbjuda en uppdaterad hemsida samt informationskanaler via Facebook.

•

Fortsatt arbete för att skapa medlemsregister med spelare och
stödmedlemmar har skapats via sportsadmin. Utskick och fakturering är nu
möjligt att göra därigenom.

Ekonomi
Klubbens ekonomi har under året varit något ansträngd, då vi i år har haft ett lag
representerat vid Europacupen i Kroatien. Deltagarna har förutom klubbens bidrag,
betalat ur egen ficka. Ekonomin har trots detta varit stabil, utan minusresultat. Fokus
har legat på att hålla ekonomin stabil.
Som intäkter har klubbens spelare arbetat med externa jobb så som Putte i parken,
inventering för Coop, Leksands Dog Show, Vasaloppet febr-19 samt hockeykiosk
under SHL-matcher. Klubbens förråd av kläder och andra klubbvaror har sålts ut till
förmånliga priser.
Engagemang och övriga uppdrag
Klubben har varit representerat på förbundets årsmöte och verksamhetskonferens
under året. Styrelsen är även representerad och medverkar i det arbete som pågår
kring Akademin tillsammans med kommunen och gymnasiet, vad gäller lokaler och
utrustning.
Slutord
Utmaningen är att få fler barn och ungdomar att vilja börja spela och behålla de vi
har på alla nivåer. Fler än styrelsen måste engagera sig i klubbens verksamheter för
att vi ska orka med att bedriva en bra verksamhet.
Leksand 2020-04-03
Anna Thornemo, sekreterare

