
 

Myrflodammens Skidförening 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020 

 

Styrelse      Ordförande Petra Grünau 

 Sekreterare Annkatrin Forsling 

 Ledamöter Björn Thune 

  Bengt Eriksson 

  Hans Johansson 

  Hannibal Thorsen 

  Britta Lincoln (webbansvarig) 

  Andreas Lindqvist 

Övriga förtroende- 

poster Revisorer Monica Lind 

  Mats Ericsson (suppleant) 

 Valberedning Lars Wallén 

  Anita Thune 

  Birgitta Hermansson 

 

Medlemsantal 152 betalande medlemmar att jämföras med 155 föregående 

 verksamhetsår. 

 

Årsavgift och 

bidrag 900 kr per medlem och 13.000 kr i spårbidrag från Gusjösätern 

 samt 25.000 kr från vägsamfälligheten för städning i området. 

 

Styrelsemöten Ett protokollfört telefonmöten har hållits samt ett möte i  

 Myrflodammen inför städhelg. 

 

Aktiviteter Den årliga städdagen i samband med årsmötet den 28 september 

 lockade 65 flitiga och arbetsvilliga entusiaster. Som vanligt 

 röjdes och städades det längs med vägar och i slalombacken. 

 

 Tyvärr var vi tvungna att ställa in vår sedvanliga påskaktivitet 

 pga Coronaviruset.  
  
Slalombacken Backen har varit pistad och har gått i 254 timmar under säsongen, vilket 

är lite mindre jämfört med föregående år. Vår uppfattning är fortfarande 

att fler ställer upp och att det fungerar bra. Sista dagen för pistning var 

tidigare än i fjol också det beroende på Coronaviruset. 

 Liften och backen har använts flitigt och vi kan glädja oss åt att vi har 

 hela backen upplyst med dels manuell och dels automatisk belysning som 

är tidsinställd. Pistning av slalombacken sköter Björn Thune, 

Myrflogården samt Skistar vid något tillfälle och det tekniska på liften 

sköts av Bengt Eriksson och Björn Thune. 

 

 Som tidigare år lyste vi upp slalombacken med marschaller på nyårsafton 

där många samlades och firade tolvslaget. 

 



 

 

Längdspåren Pistning av våra längdspår sköttes av Skistar och var förpreparerade av 

Björn Thune. Upphandlingen gör Myrflodammen, Orrliden och 

Gilleråsen tillsammans och kallas MOG-spåret. Första spårningen av 

Skistar gjordes den 23 december 2019 och den sista den 5 april 2020, 

vilket också det var tidigare än vanligt pga Coronaviruset och att Skistar 

upphörde med all pistning detta datum. 

 

 Vi hade också skatingspår draget av Björn Thune till sportlovets början. 

 

Investeringar Inga under detta verksamhetsår, men vi har under året diskuterat att 

bygga en ny och större liftbod.  

 

Skoterleden De ca 3 km skoterled som dras av Björn Thune, som föreningen ansvar 

för, har i vanlig ordning fått nya stolpar och kryss har bytts ut där det 

behövts. 

 

 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar för visad förståelse i våras att vi inte  

kunde spåra längre än till 5 april och att vi heller inte kunde genomföra vår sedvanliga 

påskaktivitet under rådande omständigheter. Vår förhoppning är att vi skall få ett 

bra verksamhetsår 2020/2021! 

 

Styrelsen 

 

 

   

 

   

    

   

  

    

    


