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Hej, medlem!  

 
Här kommer årets andra informationsbrev!  

Vi vill sända ut informationsbrev kvartalsvis, men på grund av corona-pandemin har vi inte haft 

möjlighet att skriva dessa enligt plan. Nu kan vi äntligen sammanfatta de gångna månaderna och 

spana lite framåt. Syftet med breven är att du ska känna dig informerad och delaktig i klubbens 

löpande verksamhet och utvecklingsarbete. Du kan även finna styrelsens mötesprotokoll på 

hemsidan.  

 

Vad har hänt sedan sist? 

 Covid  

Corona pandemin har påverkat oss alla på olika sätt. Vi är så tacksamma att vi haft möjlighet 

att idrotta ihop, trots denna. Stort tack till alla kloka påhittiga ledare!  

 Ledarguiden  

Styrelsen har tagit fram en ledarguide för att göra det ännu enklare att vara ledare inom 

klubben. Vi hoppas att den kan vara till nytta i uppdraget och även om man funderar på att 

engagera sig som ledare. Har du kikat på den och har funderingar eller förbättringsförslag? 

Hör gärna av dig!  

Ledarna har fått den hem i brevlådan. Saknar du den? Hör av dig så ordnar vi utskick.  

 Triathlon  

På grund av pandemin var vi tvungna att ställa in årets upplaga.   

 Nattvandring  

Under våren startade Dalarös nattvandring upp igen efter en tids träda. 

Vi har kunnat genomföra flertalet vandringar och engagemanget för detta har varit stort. 

Tyvärr har det varit oroligheter vid bland annat torget och IP. Tillsammans med Polis, skola 

och socialtjänsten har vi gjort skillnad och vissa delar har blivit bättre. 

Vi är många som tycker att nattvandringen är viktig och vi uppmanar dig att delta i planerade 

vandringarna om du har möjlighet. Du förbinder dig inte till något utöver den kvällen du 

deltar. Hör av dig till Stina: tillkristina@telia.com eller sök upp oss i vår Facebookgrupp 

Nattvandring Dalarö. 

 Utbildning för ledare 

Tyvärr fick vi ställa in även denna planerade del men vi tar nya tag framöver. 

 Årsmöte  

Äntligen kunde vi genomföra mötet som vi skjutit upp två gånger på grund av pandemin! 

Ordförande var Lennart Karlberg och mötet slog rekord i kort tidsåtgång -35 minuter! 

Stort tack till alla som kom och Tobias för excellent fika från Dalarö Minigolf!  
Under mötet tackade vi av Ingrid och kunde premiera Nils Norbrands fina arbete med vår 
Bordtennis-verksamhet med stipendium från Ursula Wackenhuths minnesfond 
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Styrelsens samansättning är nu: 
Ordförande: Leif Larsson 
Ledamöter: 
Björn Wahlström 
Eva Lagerström 
Magnus Karlsson 
Stina Hallberg 
Magnus Ransmyr, suppleant  

 

Vad är på gång? 

 Fritidsgården  

Sportklubbens styrelse har genom Björn deltagit i uppbyggnaden av Dalarös egna 

föreningsdrivna Fritidsgård för 12-16 -åringar. Ett fantastiskt arbete har genomförts! Tack 

vare det kunde de inviga verksamheten fredagen den 4 september! Stötta dem gärna med 

medlemskap! Hör av er till dem på dalarofritidsgard@gmail.com 

 Bollskola 

Äntligen tar vi klivet och utvecklar vår verksamhet ytterligare för våra unga! 

Dalarö sportklubb har under några år arbetat för att ställa om sin verksamhet för att kunna 

erbjuda barn på Dalarö ett enkelt sätt kunna pröva på rörelse och bollekar. Det sker genom 

att det i dag finns en rörelseskola och rörelseglädje. Under HT 2020 startar vi upp aktiviteten 

bollskola. 

Rörelseskolan är grunden och är för de yngsta barnen (nu födda 2015-17). Därefter startar 
rörelseglädje och nu även en bollskola (för bollskolan är åldern barn födda 2013-14). 
Bollskolan integrerar främst verksamheterna handboll/fotboll, men har en bred inriktning på 
boll-idrott som gör att våra yngre får möjlighet att träna även innebandy, volleyboll, 
badminton m.m.   Verksamheten bedrivs under utomhus, så väl som inomhus under hela 
verksamhetsåret 2020/21. Dalarö sportklubb har gett och kommer löpande genomföra 
utbildningar för att stötta ledare i denna nya verksamhet.  
 

 Styrelsen   
Ingrid meddelade då i våras att hon kommer att avsluta sin tid inom DSKs styrelse. 
I och med uppskjutet årsmöte adjungerade vi in Magnus Karlsson till styrelsen. Magnus 
kommer att arbeta med Ingrids uppgifter. 
Ingrid har varit väldigt engagerad och bidragit med att systematisera och förtydliga det 
ekonomiska  arbetet på ett väldigt bra sätt. Utöver det har det varit väldigt roligt att jobba 
tillsammans med dig, Ingrid! Vi kommer att sakna dig! 
 

 Kansliservice 
Vi kommer att digitalisera vissa delar av kansliadministrationen. Det kommer att underlätta 
arbetet med service till medlemmar när det gäller bland annat betalning av medlemsavgiften 
och andra nya digitala betalningsmetoder.  
Mer information kommer i särskild skrivelse till alla medlemmar. 
 

Vill du lyfta något eller någon i nästa brev? –Hör av dig till oss: styrelsen@dalarosk.se 

Hälsningar från hela styrelsen 
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