
Verksamhetsberättelse  

720 – Linköpings Universitets Skidförening 
 

Verksamhetsåret började med att föreningen var aktiv under nolle perioden på LiU. Vi genförde 

diverse aktiviteter med Nollan och hade en monter på Kalas där vi gjorde PR för vinterresan samt för 

förening i stort. Därefter genomförde vi en kick-off med föreningen, som innebar att vi bjöd på grillad 

korv och snacks bakom c-huset. Det fanns även dryck till försäljning för självkostnadspris. På kick-

offen genomfördes även en tävling där vinnarna vann förköp till vinterresan. Tanken med eventet var 

att introducera den nya styrelsen för föreningen och att medlemmar skulle få en chans att träffa 

varandra. Kostnaderna stod föreningen för och eventet var lyckat.  

Resten av höstterminen gick i stora delar åt till att planera de kommande eventen. Speciellt 

vinterresan som bar av till Avoriaz i de franska alperna. Biljetterna till Avoriaz såldes slut direkt och 

resan gick med plus i slutändan. Efter hemkomsten från Avoriaz så började arbete inför 

AfterSkiFesten samt Påskresan. AfterSkiFesten sålde slut efter att inte så många biljetter sålts på 

själva biljettsläppet så den gick enligt budget. Påskresan gick till Val Thorens och sålde också slut, 

trots att vi åkte med två bussar för första gången i föreningens historia. Budgeten för Val Thorens 

hölls, d.v.s. vi gick plus, minus noll.  

Under året höll vi även en medlemskväll på Uteliv som var mycket lyckad innan de gick i konkurs. 

Resultatmålet för 12/13 var  -17 000 kr då vi investerade i en ny kamera och att föreningen behövde 

minusresultat p.g.a. att ideella föreningen inte får uppvisa för mycket plusresultat under en viss 

period. Resultatet blev -19 543,55 kr då vi hade uteblivna sponsorintäkter på 8000 kr som vi hade 

budgeterat för. Detta p.g.a. att vår huvudsponsor Uteliv gick i konkurs under verksamhetsåret. Totalt 

omsatte föreningen ca 1,8 miljoner kr och kassabehållningen på slutet av året var 78 271 kr. Kassan 

skall tillfalla nästa års styrelse att förfoga över.  
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