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Verksamhetsberättelse 
Norrköpings Akademiska Förening För Idrott 

Tidsperiod: 
2019-04-15 - 2020-04-20 

Styrelsemedlemmar: 

Julia Lybecker Johanna Nilsson Linnea Sörman 
Huy Nguyen Iris Kotsinas Leo Ribrant 
Erik Larsson Julia Zakariasson  

Antal sammanträden: 
Under det aktiva verksamhetsåret genomförde styrelsen 34 stycken officiella sammanträden. 

Verksamheten: 
Perioden för verksamhetsåret behandlas i verksamhetsberättelsen.  

LOK-stöd och idrottslyft 
Föreningen har under verksamhetsåret erhållit 3374 kr i form av LOK-stöd. 

Ekonomi 
Föreningen har haft minskat antal medlemmar under verksamhetsåret men har haft mycket stor 
närvaro under aktiviteterna vilekt syns i storleken på LOK-stödet. Föreningen gick delvis i förlust med 
anledning av pandemin Covid-19 utbrott men vi sparade även på inställda evenemang. Föreningen 
hade fortsatt ett samarbete med LiU som resulterade i 20 000 kr i intäkter. Tack vare detta har 
föreningen gått plus trots ett minskat antal medlemmar.  
 
Medlemmar vid höstmötet 2019 
Antal medlemmar: 83 st 
varav betalande: 54 st 
varav aktivitetsledare: 3 st 
varav domare: 3 st 
varav hedersmedlemmar: 45 st 
varav styrelse: 9 st 
 
Medlemmar vid vårmötet 2020 
Antal medlemmar: 83 st 
varav betalande: 54 st 
varav aktivitetsledare: 3 st 
varav domare: 0 st 
varav hedersmedlemmar: 53 st 
varav styrelse: 8 st 
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Samarbeten 
Styrelsen har förlängt samarbeten med: 

● ED Bygg 
● ICA Strömmen  
● Studentfiket 
● Nordic Wellness 
● Linköpings Universitet 

 
Tack vare ett fortsatt samarbete med Linköpings Universitet kunde styrelsen skriva avtal och därmed 
generera 20 000 kr i sponsorintäkter.  

Nolle-P 

Styrelsen har varit delaktiga under ett antal evenemang som arrangerades av olika kårer och sektioner 
under höstens Nolle-P. Utöver dessa aktiviteter var styrelsen även närvarande mellan Täppan och 
Kåkenhus på luncherna. Föreningarna spelade tillsammans in ett videogyckel som visades på LinTek:s 
Gasque. 

Evenemangen under hösten innefattade: 

● Pubrunda med Consensus 
● Stadsvandring med socionomprogrammet 
● Fångarna på Kåken med lärarprogrammet 
● Gyckel på Gasquen 
● Pubrunda med MiPH0 
● Slagphältet med LinTek 
● Vattenlekar med Consensus 
● Stuffiaden med StuFF 
● Aktivitetskväll med Consensus 
● Lekar med basårsnollan 
● Basårssittningen 

 
Evenemangen under våren blev inställda på grund av Covid-19 
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Aktiviteter, evenemang och seriespel 
Föreningen har haft veckovisa aktiviteter, vilket utgör föreningens primära verksamhet. Styrelsen 
valde att strunta i seriespelen som under tidigare år haft dåligt intresse och satsade istället på prova-på 
tillfällen. 
Aktiviteterna under året har varit: 

● Innebandy 
● Volleyboll 
● Basket 
● Badminton 
● Fotboll 

 
Prova-på-veckor anordnades 2 veckor efter höstens nolle-p. Under prova-på-veckorna fick vem som 
helst prova på våra veckoaktiviteter i syfte att locka nya medlemmar. 
 
Arbetsmiljöveckan i samarbete med AMO från alla sektioner var under en vecka med gratis träning för 
alla på Campus Norrköping. 
 
Förutom de veckovisa aktiviteterna har styrelsen anordnat andra evenemang och turneringar.  
 
Genomförda turneringar och evenemang: 

● Beachvolleyturnering 
● NAFFI-NATTA (kvällsturnering i innebandy) 
● FIFA-turnering med LiTHeLAN 
● FIFA-pub 
● Dodgeballturnering 
● Dodgeball-kväll 
● Paddel prova-på 
● Lacrosse prova-på 
● Amerikansk fotboll prova-på 
● Pickelball prova-på 

 
Sammanfattningsvis var samtliga evenemang lyckade med många deltagare. Styrelsen 19/20 satsade 
på många prova-på evenemang som uppskattas av medlemmarna. Föreningen höll också i stationer på 
StuFFs och sektionen för Medietekniks ovveinvigningar under hösten. 
 
Vårterminen blev till stor del inställd med anledning av pandemin Covid-19 utbrott.  
 
Föreningsutveckling 
Under processen för att tillsätta nästa verksamhetsårs styrelse så stötte den sittande styrelsen på stora 
problem med att hitta nya ledarmoter. Om detta berodde på Covid-19 som nydligen brutit ut eller 
minskat intresse är svårt att avgöra men den nya styrelsen är har lyckats tillsätta resterande ledarmoter 
sedan de klev på. Posten  
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Ordförande Kassör Vice Ordförande och  
Julia Lybecker Johanna Nilsson Utvecklingsansvarig 

Linnea Sörman 
 
 
 
 
Sponsoransvarig Aktivitets- och Materialansvarig Kommunikationsansvarig 
Iris Kotsinas Sekreterare 
                                                       Huy Nguyen Julia Zakariasson 
 
 
 
 
Webbansvarig Info- och PR-ansvarig  
Erik Larsson Leo Ribrant  
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