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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda sammanträden samt ett oräknat antal
överläggningar per telefon och e-post.
Revisorer
Stefan Sowa har varit revisor och Bengt-Åke Andersson har varit revisorssuppleant.
Valberedning
Valberedare har under året varit Wolf Pedersen (sammankallande), Emmi Osei och Rasmus Ornstein.
Medlemmar
Föreningen hade 2020-01-01 totalt 385 (331) medlemmar, varav 186 (160) män och 199 (171) kvinnor.
Antalet aktiva medlemmar i åldern 7-20 år var 168 (163), 75 (70) pojkar och 93 (93) flickor. (Siffror för förra
verksamhetsåret inom parentes.)
Medlemsaktiviteter
I samband med årsmötet genomfördes i Tiundaskolan en säsongsupptakt med volleyboll för alla medlemmar.
Dessutom har det traditionsenligt arrangerats en julfest för seniorer. På grund av Coronaepidemin blev
säsongsavslutningen inställd denna gång.
Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls, tillsammans med de övriga föreningarna inom Uppsala Volley i Tiundaskolan den 15
september 2019.
Kansli
Föreningen har under året saknat kansli.
Förråd
I Fyrishov har föreningen ett förråd gemensamt för både inomhusvolleyboll samt beachvolleyboll.
Lars Begman har varit ansvarig för förrådet.
I Bolandsskolan finns ett mindre förråd med den utrustning som behövs för aktiviteterna i den lokalen
Ett administrativt förråd i finns IFU Arena
Hemsida
Föreningen har en hemsida gemensam med de övriga volleybollföreningarna inom ramen för Uppsala
Volleyboll. Ida Lindqvist har varit webmaster under verksamhetsåret
Organisationer
Föreningen har varit medlem i
- Svenska VBF
- Östsvenska Volleybollförbundet
Organisationer
Föreningen har varit medlem i
- Svenska VBF
- Östsvenska Volleybollförbundet
Samarbete
Föreningen samarbetar med Uppsala VBS, Uppsala VK, Uppsala TV, VK Plazir och Fyrishov BC under
namnet Uppsala Volleyboll. Samarbetet har framförallt gällt ungdomsverksamhet, motionsverksamhet,
utbildningsverksamhet samt kansli, förråd och hemsida. Föreningarna hjälps även åt med att vara
funktionärer vid varandras seriematcher samt vid större gemensamma arrangemang.
Under höstsäsongens två första veckor genomfördes gemensamma träningar där alla medlemmar erbjöds

delta.
Verksamhet
Föreningen har haft ett herrlag i seriespel, dessutom har flertalet äldre spelare har deltagit i Veteran-SM.
Föreningens veteraner har även deltagit med flera lag i veterantävling i Finland under säsongen.
Alla ungdomar som deltar i Ungdomsmästerskap har representerat Uppsala VBS. I Veteran-SM har spelare
från Uppsala Volley varit representerade under bl a lagnamnen Teknikum och Filipstad.
Klubbrådsträffar
Inga klubbrådsträffar har genomförts under året
Projektgrupper
GP (Grand Prix) är Svensk Volleybolls största arrangemang och Uppsala Volleyboll har fått förtroendet att
arrangera denna tävling sedan 2016. UVBS har avtal för fyra ytterligare år som arrangörer för GP.
Projektledningen har tagits över av SVEAB.
Fr o m 2019 ingår även Veteran-SM i GP-arrangemanget, och under 2020 arrangerades också ett
ungdomsläger för ungdomar födda 2005 under GP-helgen
Evenemang och Arrangemang
Det stora årliga evenemanget är Grand Prix i januari.
Uppsala CUP, Höstmixen samt Vårmixen är tre andra traditionsrika turneringar som återigen arrangerades
under året. Mer om detta i Bilaga
Utbildningar
Några informella tränar-clinics har hållits under året.
Föreningens värderingar och samverkan med omvärlden
Jämställdhet
Föreningens målsättning är att ha jämn fördelning mellan könen bland medlemmar, ungdomar och i
styrelsen. I år hade föreningen en bra fördelning i samtliga grupper och arbetar med att fortsätta hålla den
målsättningen.
Integration
Volleyboll är en av världens mest spridda sporter och deltagarna behöver inte kunna tala samma språk för
att utöva sporten tillsammans. Därför är det självklart att föreningen välkomnar både aktiva och funktionärer
oavsett etnisk bakgrund.
Funktionshindrades möjligheter till deltagande
Föreningen har under året ej bedrivit träningar där funktionshindrade haft möjlighet att kunna delta. Möten,
fester och matcher har dock arrangerats i lokaler tillgängliga för funktionshindrade deltagare och åskådare.
Miljöpåverkan
Föreningen har försökt minska verksamhetens miljöpåverkan genom bland annat
- i största möjliga utsträckning använda epost och hemsidan för spridning av information
- lämna in förpackningar till återvinning i samband med föreningens arrangemang
- vårda lokaler och utrustning för att minimera slitage
- dela kanslilokal med övriga föreningar inom Uppsala Volleyboll
Idrottspolitiskt program för Uppsala kommun
Föreningen kommunicerar information om Uppsala kommuns policy för barnidrott till ledare och föräldrar på
samma sätt som övrig föreningsinformation, d.v.s. genom hemsidan, nyhetsbrev och ledarträffar.
Samarbeten
Föreningen har under verksamhetsåret samarbetat med bl a Svenska Volleybollförbundet, Fyrishov AB,
Uppsala Kommun, Destination Uppsala och Upplands-idrotten-SISU. Ett stort tack!
Representation
Anders Karlsson

SVBF:s årsmöte

Uppdrag
Anders Karlsson

Östsvenska Volleybollförbundets styrelse,

Bilagor
Rapport från ungdomsverksamheten

Rapport från motions- och arrangemangsverksamheten
Resultat från tävlingsverksamheten

Teknikum herr
Aktiviteter
Under säsongen genomfördes förutom träning och matcher, även funktionärssamarbete med övriga lag inom
Uppsala Volley.
Dessutom har laget medverkat i flertalet arrangemang, framförallt GP, Uppsala Cup, Veteran SM och
våravslutningen.
Några spelare har även medverkat i Uppsala VBS B-lag.
Dessutom har flera av lagets spelare deltagit i Veteran-SM.
Samarbetsavtal
Laget har haft samarbetsavtal med Uppsala VBS.
Seriespel
Laget har deltagit i Div I Norra.
Hemmamatcherna har spelats i Bolandsskolan
Mästerskap
Flera av lagets spelare deltog i Veteran-SM som spelades i Uppsala i samband med Grand Prix
Turneringar
Laget har deltagit i Uppsala Cup, klass H1
Lägerverksamhet
Inga träningsläger har genomförts.
Träningar
Laget har framförallt tränat i Fyrishov och Lundellska, två gånger i veckan. Totalt genomfördes under
säsongen 69 st gemensamma träningar.
Tränare
Anders Karlsson
Spelarövergångar/förluster
Peter Anundgård till UVBS
Siim Anton, Heiki Ernits, Peter Helgesson, Daan Vrieler har gjort uppehåll/slutat
Spelartrupp
Från föregående års spelartrupp:, Felix Ho, Peter Sandblad, , Rasmus Nim, Anders Karlsson, Mohamad
Kabir, Sajjad Shafiyi
Nyförvärv: Simon Jepsson, Maisam Zahir och Wilhelm Fors (hösten) från UVBS
Peter Binko från Tjeckien, samt Fredrik Nordström, Lucas Wiik samt Salar Momtazian (våren)
Dessutom gjorde Kjell Ruth come-back i slutet av säsongen.
Årets Spelare
Lagberättelse

Teknikum herr Veteraner
Aktiviteter
Under säsongen genomfördes inga andra aktiviteter än träning och turneringsspel.
Mästerskap
Laget deltog i Veteran SM, som denna säsong arrangerades i Uppsala 18-19 januari, även denna gång
förgyllt av ”sidoeventet” Grand Prix där Sveriges bästa elit- och ungdomslag gör upp om prispengar och
medaljer. Laget i H50-klassen spelade under namnet Teknikum Masters. Laget nådde till slut en hedrande
5:e plats i kamp med 78 deltagande lag.
Spelartrupp i Veteran-SM jan 2020:.
Turneringar
Traditionsenligt skickades en stor kader i österled för att delta i mastodontmanifestationen Pirkka (aka
Kolibri) i Tammerfors 30 nov- 1 dec . Drygt 100-talet veteranlag i åldrarna 45-85 år deltog.
Träningar
H60-laget – Team SWE 60+ - har efter seriespelets slut haft två träningsläger i Uppsala för att komma väl
förberedda till Loutraki Masters i Grekland i slutet av augusti. Laget har bestått av spelare från bl a Uppsala,
Bromma och Filipstad.
Tränare
…behövs inte till dessa åldermän, de vet redan allt de behöver veta.

