
  Verksamhetsberättelse för Kassjö IF år 2020 
 
 
 
Styrelsen för Kassjö IF, lämnar för verksamhetsåret 2020 följande verksamhetsberättelse.  
 
Vi vet alla hur detta år startade. Det var början på pandemin som vi hoppades skulle försvinna 
lika snabbt som den kom. Vi fick i och med detta ta beslut om att ställa in vissa aktiviteter 
under året, skylta om att hålla avstånd på stranden och tänka en gång extra innan aktiviteter 
anordnades.  
 
Kassjö-milen kunde dock genomföras som vanligt i mars, vilken brukar vara en uppskattad 
aktivitet. Det blev vissa justeringar som att utföra den helt utomhus, men bra väder och god 
uppslutning gjorde det till en trevlig tillställning.  
 
Den 7e juni så anordnades arbetsdagen som traditionsenligt brukar äga rum den 6:e juni. 
Stolpar med elkabel och belysning togs ned på östra sidan av sjön på den extra slinga som 
inte använts så flitigt. På stranden så frästes stranden och beach volleyboll planen upp, vilket 
senare fick ytterligare sand utkört. Två bryggor renoverades och fick ny trall efter att isen gått 
hårt åt bryggorna. Det gjordes också en del allmänt underhåll och städ.  
 
Under sommaren hade vi 3 sommarjobbare som skötte om det regelbundna underhållet. 
Arbetsuppgifterna har handlat om att tex klippa gräset och hålla rent på stranden, men även 
dikesröjning, målning av omklädesrum vid fotbollsplan, m.m. 
 
Som en följd av pandemin så valde vi att ställa in Kassjö-kampen detta år. Vi hoppas dock att 
fortsätta med den aktiviteten kommande år. 
 
Under hösten så installerades hårdvara för att kunna styra elljusspåret via Plejd appen. Detta 
verkar ha varit en uppskattad uppdatering. Ännu ett bra exempel på initiativ från medlemmar 
som vill utveckla föreningen.  
 
Motions lådorna har använts relativt flitigt, och utlottning skedde under våren då 
valborgsfirandet inte blev av. Inför nästa år så kommer det att finnas två block per låda, ett för 
vuxna, och ett för barn och ungdom. Så kommer priser för utlottningen att rikta sig mot rätt 
åldersgrupp. 
 
Under hösten så dikades det upp ovan parkeringen vid badstranden för att förbättra vatten 
avrinningen. Tyvärr så kom decenniets kanske värsta skyfall och förstörde diken och vägen 
ned till stranden. Med en snabb insats så kunde vi renovera vägen för att kunna nyttja den 
som skidspår, och vi hoppas att den under våren visar sig i hyfsat gott skick.  
 



Till sist så vill vi i styrelsen tacka alla fantastiska medlemmar i den här föreningen som bidrar 
till våra aktiviteter och anläggningar och ni som engagerar er i att barn och ungdomar kommer 
i rörelse, samt till er som håller upp elljusspår och plogar isbanan. På samma gång så vill vi 
uppmuntra till nya initiativ och engagemang för att fortsätta att hålla föreningen levande. Utan 
medlemmarnas drivkraft så kan inte föreningen leva vidare. Väl mött till ett nytt verksamhetsår 
2021! 
 
Kassjö den 16 februari 2021 
Kassjö IF styrelse via, Magnus Åström, ordförande Kassjö IF  
 


