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Fastställt på Oxbergs IF årsmöte 2021-06-24. 
 
 
 
Styrelse: Karin Eriksson (ordförande) omval – 2 år 
 Sabine Kuhn omval – 2 år 
 Stefan Bergman omval – 2 år 
 Leif Bergman omval – 2 år 
 Torbjörn Eriksson kvarstår – 1 år 
 Kjell Sverre kvarstår – 1 år 
 Mattias Johansson kvarstår – 1 år 
 Emil Andersson kvarstår – 1 år 
 
Revisorer: Ola Blumenberg omval - 1 år 
 Jan-Olov Håmås omval - 1 år 
 
 
Rev. suppleanter: Folke Thelin omval - 1 år 
   
 
Valberedning: Lars Olsson omval – 1 år 
 Elsie Andersson nyval – 1 år 
   
 
Skid-, Skidskytte- och fritidssektion:   
(inkl. Vasalopp, Simkurs (badplats), Vasastafetten, Lilla Oxbergs loppet, Tipspromenader, 
Boule, Ridbana samt Gym)  
  
 Sabine Kuhn (sammankallande) 
 Emil Lund Laine 
 Karin Eriksson 
 Mattias Johansson 
 Stefan Bergman (gymmet Bygården) 
 
 
Elljusspårskommitté: Mattias Johansson (sammankallande) 
 Jan Larsson 
 
 
Idrottsplatskommitté: Mattias Johansson (Sammankallande) 
 Jan Larsson 
  
 
 
 
Valborgsmässofirande. Lars Olsson (organisationsansvarig) 
 (kaffe/saft m. tillbehör, lotterier, sång) 
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Arrangemang m.m. Eva Lund 
(Helhetsansvaret) Sabine Kuhn 
 Emil Lund Laine 
  
 
Bygårdskommitté: Uthyrning, gästmottagning m.m – Folke Hedin  
 Uthyrning, bokningar och betalning – Kjell Sverre   
 
 
Tvättstugegruppen: Eva Thelin-Spännar (Sammankallande) 
 Eva Lund 
 Jan Larsson 
  
 
Bryggor vid badplatsen: Kjell Sverre - sammankallande Bryggmästare 
 Lars-Erik Heed 
 Stefan Bergman  
 
 
Övrigt:  Fotbollsplanen, uthyrning Älvdalen Fotboll 
 Leif Lekander sammankallande 
 
 



 
                     
 
 
                         Oxbergs IF:s Verksamhetsplan 2021 
 
Oxbergs IF har som uppgift att inom alla åldersgrupper, oavsett kön och läggning, 
stödja olika aktiviteter, som genom träning, lek, tävling och motion ger sina 
medlemmar och andra goda möjligheter till fysisk aktivitet. 
För nämnda ändamål äger och förvaltar föreningen egna och gemensamma 
anläggningar och byggnader. 
Föreningen ska även delta i samarbete med andra föreningar för att stärka bygdens 
gemenskap. 
 
 
Målsättningen för 2021 är: 
 

• Att den framgångsrika skidverksamheten, såväl 
längdåkning, som den skidskyttet och då särskilt på 
ungdomssidan, skall ges goda möjligheter att 
vidareutvecklas. Detta gäller även verksamheter vid el-
ljusspåret, gymmet, ridbanan, badplatsen och annat, som 
ger möjligheter till motions och fritids-aktiviteter.  Förslag 
till nya aktiviteter skall uppmuntras.  

 
• Att så långt möjligt inom vår förening och i samarbete 

med andra bibehålla våra åtaganden med Vasaloppet 
såväl under vinter- som sommar-veckan. 

 
• Att under givna ramar underhålla och förbättra egna och 

gemensamma anläggningar och inventarier.  
 
 
 
Från dessa allmänna utgångspunkter uppdras åt styrelse eller utsedda att mer i detalj 
planera för och utforma de olika verksamheterna. 
 
 
Oxbergs IF, styrelsen juni 2021. 
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