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Styrelsen för Uppsala Volleybollklubb  817601-4168 får härmed avge följande verksamhetsberättelse 
för tiden 2019-07-01 – 2020-06-30 
 

 Organisation 
Styrelsens sammansättning
Ordförande:  Anders Karlsson 
Vice ordförande: Ulrika Mallmin 
Kassör:   Lars Bergman 
Sekreterare:  Simon Jepsson  
Ledamot:  Yosef Belachew 

Ledamot  Pia Jestin 
Ledamot  Michael Jestin 
Suppleant  Inger Salomonsson  
Suppleant  Felix Ho 
 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda sammanträden samt ett oräknat antal 
överläggningar per telefon och e-post. 
 
Revisorer 
Pär Hagback 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. 
P g a den pågående Coonaepidemin kunde ingen officiell säsongsavslutning genomföras detta år. 
 
Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls, tillsammans med de övriga föreningarna inom Uppsala Volley i Tiundaskolan den 14 
september 2019. 
 
Kansli 
Föreningen har under året saknat kansli. Ett flertal möten har hållits i Rullgrus lokaler 
 
Förråd 
I Fyrishov har föreningen ett förråd gemensamt för både inomhusvolleyboll samt beachvolleyboll. 
Lars Bergman 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. Webmaster har saknats under verksamhetsåret 
 
Organisationer 
Föreningen har varit medlem i  

- Svenska VBF (vilande förening)  
- Östsvenska Volleybollförbundet (vilande förening) 
- Folkrörelsearkivet för Uppsala län 

 
Samarbete 
Föreningen samarbetar med Uppsala VBS, Teknikum VK, Uppsala VK 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 



Ingen regelbunden idrottsverksamhet har förekommit under verksamhetsåret. 
Alla ungdomar som deltar i Ungdomsmästerskap har representerat Uppsala VBS. 
I Veteran-SM har spelare från Uppsala Volley även varit representerade framförallt under lagnamnet 
Teknikum. 
 
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 gruppen 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. 
 
Arrangemang 
Föreningens medlemmar har deltagit och hjälpt till vid Uppsala Volleybolls arrangemang: Grand Prix-helgen, 
Uppsala Cup, två motionsturneringar och klubbsammankomster. 
 
Samarbeten 
Föreningen har under verksamhetsåret samarbetat med bl a Svenska Volleybollförbundet, Fyrishov, Uppsala 
Kommun och Upplands-idrotten-SISU.  Ett stort tack! 
 
Uppdrag 
Anders Karlsson  Östsvenska Volleybollförbundets styrelse,  
 
Bilagor 
Rapport från ungdomsverksamheten 
Rapport från motions- och arrangemangsverksamheten 
Resultat från tävlingsverksamheten 



BOKSLUT för UPPSALA VK

INGÅENDE BALANS 1/7  2019

TILLGÅNGAR SKULDER

postgiro 47 838,84 skulder 9 555,11

kassa 0,00 eget kapital 47 366,08

kassa lars b 109,50 redovisat resultat 1 176,15

lager 0,00

fordringar 10 149,00
___________ ___________

SUMMA 58 097,34 SUMMA 58 097,34

diff 0,00

RESULTAT 1/7 2019-30/6 2020

KOSTNADER INTÄKTER

avgifter -1 600,00 bidrag 2 650,00

    stipendium

anmälnavgifter 0,00 anmälningsavgifter 0,00

hyror 0,00 sponsring 0,00

styrketräning mm 0,00 * prispengar

resor 0,00 medlemsavgifter 0,00

mat,logi 0,00 bingo, bingolotto 0,00

funktionärer 0,00 träningsavgifter 0,00

annonser 0,00 publikintäkter 0,00

sjukvård, mtrl 0,00 kiosk netto 0,00

material 0,00 * lotteri netto

porto, fax, tel -6,40 lagpeng 0,00

arvoden 0,00 materiel 0,00

kopiering 0,00

diverse 0,00 diverse 0,00

   avskrivna fordring     avskrivna skulder

   oredovisade förskott     övergångsersättning

räntor 0,00 räntor 0,00
_________ _________

SUMMA -1 606,40 SUMMA 2 650,00

ÅRETS ÖVERSKOTT 1 043,60

UTGÅENDE BALANS 30/6 2020

TILLGÅNGAR SKULDER

postgiro 45 332,44 skulder 8 655,11

kassa 0,00 eget kapital 48 542,23

kassa lars b 109,50 redovisat resultat 1 043,60

lager 0,00

fordringar 12 799,00
___________ ___________

SUMMA 58 240,94 SUMMA 58 240,94

 




