Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen Unite Stockholm IF
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Ordförande, Personuppgiftsansvarig: Einar Tysén Wester
Vice ordförande: Maria Sonnerby
Kassör: Zaida Lundkvist
Ledamot: Abbas Barati
Ledamot: Tove Bäckström
Suppleant: Erik Lundkvist
Suppleant: Per Stigenberg

Styrelsen hade 8 protokollförda sammanträden under året.

Året som gått
Unite Stockholm har tagit sig genom ytterligare ett år med varierande smittspridning av Covid
och restriktioner som har trappats ned för att sen skala upp igen. Bland annat innebar det att
även 2021 genomfördes som enkelserie och vi fick färre matcher. Det blev däremot tre matcher
i Stockholm Cup där det inkasserades två förluster men även säsongens första vinst!
Resultaten genom säsongen var annars både upp och ner, vi gör klart mer mål än tidigare men
har haft kvar en tendens att falla igenom i andra halvlek. Kul att se dock att vi haft flera nya
spelare på både träning och i match!
Man skulle kunna argumentera för att största händelserna under året faktiskt kom efter den
korta utesäsongen. Vi kände oss inte klara med bollspelandet utan bestämde oss för att köra
inomhus detta år och i samband med det fattades två större beslut.
- Vi återgår till spel i Korpens regi
- Tjejlaget drar igång verksamheten igen
Många resonemang bakom det första beslutet såklart men en viktig del är förhoppningen att
återigen bredda vår verksamhet och sänka tröskeln för att delta. Det betyder att killarna under
innesäsongen spelar matcher inom Korpen. Kul att vara tillbaka!

Att tjejlaget återigen startat upp är såklart något vi är superglada över och från styrelsens håll
vill vi passa på att rikta ett stort tack till dom eldsjälar som gjort det möjligt, både inom
verksamheten och finansiellt. Vi har tränat på sen i november och till våren går även tjejlaget in
i Korpens matchspel.

Statistik
Alla är ju medvetna om att Covid inte släppte oss så snabbt som alla önskat utan även 2021 har
påverkats. 2021 genomförde vi drygt 400 “personaktiviteter”, upp från drygt 300 under 2020
som verkligen var pandemidrabbat. Vi har som nämnts blivit något fler spelare på herrsidan där
vi varit kring 35 deltagare under året och så tjejlaget där det under 2021 var ungefär 15 spelare.
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