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CK CERES verksamhetsberättelse 2019/2020:
CK Ceres styrelse avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret: 2019/2020.
Styrelsen har bestått av följande medlemmar:
- Ordförande:
- Vice ordförande
- Kassör:
- Sekreterare:
- Ledamot:
- Ledamot:
- Ledamot:
- Ledamot:
- Suppleant:
- Revisorer:
- Valberedning:

Niclas J Rosenberg
Jonas Werner
Stefan Carpman
Marcel Carlstedt
Jan Jonsson
Per Erik Eriksson
Torbjörn Svantesson
Henrik Öberg
Fredrik Hagström
Jimmy Hagström och Björn Sund.
Mattias Pettersson och Marcus Asplund

Styrelsen har hållit 11 styrelsemöten under verksamhetsåret 2019/2020.
Ekonomin hänvisas till separat redovisning.
Tävlingsarrangemang:
Under året har ett flertal tävlingsarrangemang av varierande storlek genomförts.
Ceres Challenge:
Vi tog beslutet att genomföra Ceres Challenge trots det rådande läget, ett beslut som visade sig vara ett bra beslut. Arrangemanget
genomfördes på ett så Corona-säkert sätt som möjligt: Ingen publik, uppdelade startgrupper, inga duschmöjligheter, ingen servering
m.m. I vanlig ordning blev arrangemanget lyckat ur såväl deltagar- som arrangörsperspektiv.
MaxiTrampet for Kidz:
Detta arrangemang ansåg vi inte att vi skulle kunna genomföra på ett säkert sätt därför ställdes loppet in.
HemmaVasan:
Under sensommaren arrangerade föreningen en CykelVasa på hemmaplan. Intresset var stort och antalet deltagare fick begränsas
till 50st. Ett populärt arrangemang som lär återkomma.
KM-serien fortsätter att locka gamla och nya deltagare. 41 unika deltagare under årets serie (6 fler än förra året).
Tävlingsverksamheten:
Tävlingsverksamheten har av förklarliga skäl gått på rejäl sparlåga under den gångna säsongen, den enda som tävlat är Jan Jonsson
som i vanlig ordning lyckades ta medalj vid de Svenska Mästerskapen.
Motionsverksamheten:
CK Ceres har p.g.a fortsatt ledarbrist tyvärr inte kunnat erbjuda någon ledarledd motionsgrupp på landsvägen, något som vi hoppas
kunna lösa inför framtiden. MTB-träningen för vuxna lever dock vidare och är fortsatt väldigt populär.
Barn & ungdomsverksamheten:
Denna verksamhet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning, fler deltagare och fler föräldrar som ställer upp och hjälper till.
Ambitionen är fortsatt att vi ska fortsätta utveckla denna verksamhet och få fram många framtida tävlingscyklister.
Övrigt:
Under den tidiga våren arrangerade föreningen en mycket uppskattad inspirationsdag som innehöll en föreläsning med Fredrika Ek
som berättade om sin Jorden runt-cykling och ett spinningpass med Lena Bernström.
Under våren drog arbetet med Katrineholms MTB-Arena igång på allvar, dessutom renoverades den gamla skyttestugan (nuvarande
Ceres-stugan) till att nu vara i mycket gott skick, bra jobbat Göran och Per-Erik! Nu finns 10 olika leder i varierande svårigetsgrad.
På hösten anordnades ett läger i Norberg som blev mycket uppskattat bland de deltagande medlemmarna.
Arbetet med att utveckla klubblokalen till att bli en förstaklassig träningslokal för den medlem som vill bedriva cykelträning inomhus
fortsätter och beräknas vara klar under den senare delen av hösten.
Slutord:
CK Ceres styrelse är nöjda med den gångna säsongen och anser att vi nått upp till de mål vi satt upp. Föreningen har en mycket stabil
ekonomi, vi har trots det rådande läget kunnat erbjuda aktiviteter av varierande karaktär och vi har på ett föredömligt sätt
genomfört ett flertal lyckade arrangemang.
CK Ceres styrelse har som ambition att fortsätta verka för CK Ceres utveckling och fortlevnad.
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