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Konstituerande styrelsemöte genomfördes direkt efter årsmötet. Styrelsen har haft sju 
protokollförda styrelsemöten. Utöver dessa har ett antal möten hållits i samband med 
projekt, aktiviteter och event.  
Ett brev med uppmaning om att bli medlem i Åstols Idrottssällskap skickades till våra 
medlemmar under tidig vår och 407 personer valde att betala in memdlemsavgiften. Det 
är en ökning med 38 medlemmar sedan 2019 och det högsta medlemsantal vi någonsin 
haft.  
Vi har under året haft problem med att vi inte haft någon som varit ansvarig för arbetet 
mot våra sponsorer. I november månad fattade vi dock beslut om ansvariga för arbetet 
vilket gör att vi har hopp om ett mer strategiskt sponsorarbete under 2021.  
Vi har naturligtvis, som många andra föreningar, drabbats av pandemin. Det tydligaste är 
att Åstol Runt fick ställas in. Vidare har den styrka- och smidighetsträning som vi haft 
inomhus varje lördag, avbrutits från och med mars. Istället har vi sedan mars månad 
bedrivit träning utomhus i form av kombinerad konditions- och styrketräning.  
Gymmet i vårt klubbhus har varit möjligt att boka och det har använts flitigt flera gånger i 
veckan.  
 
 

Detaljerad beskrivning av Åstols 
Idrottssällskaps verksamhet: 
 



 
Åstol IS-dagen, påskfesten. 
Inställd på grund av pandemin. Vi genomförde dock en tipspromenad med priser från 
Åstols Rökeri, Blomsterhavet i Rönnäng, Lottas Bak och Form i Bleket samt 
Klädesholmens Sill. 
 
Isbanan på fotbollsplan 
Isbanan kunde överhuvudtaget inte spolas under 2020. Detta på grund av ”vinterbrist”. 
  
Midsommar 
Firandet var inställt på grund av pandemin. 
 
Åstol runt  
Inställt på grund av pandemin. 
 
Lilla Åstol Runt.  
Inställt på grund av pandemin. 
 
Julmarknaden 
Inställd på grund av pandemin.  
 
Styrka- och smidighetsträning 
Detta träningspass, som vi erbjudit varje lördagsmorgon har inte kunnat genomföras 
sedan mars 2020 (dock varje vecka till och med februari). Passet innehåller övningar 
från olika träningstraditioner, med tyngdpunkt i yoga och pilates. Istället har vi från och 
med mars erbjudit ett konditions- och styrkepass utomhus. Från augusti har vi med stor 
glädje haft träningen i vårt nya fina och funktionella utegymm med cirka tio deltagare 
varje vecka. Vi har också kunnat erbjuda ytterligare ett träningspass varje måndag 
eftermiddag.  
 
Bryggjympa 
Under åtta veckor genomfördes bryggjympa tre gånger i veckan. Varje lördag har vi 
tidigare år haft en träningsform som påminner om ”friskis- och svettisgympa”. Under 
2020 fungerade detta inte på grund av pandemin. Vi målade istället upp prickar på 
bryggan så att varje deltagare kunde placeras med två meters mellanrum. Utifrån detta 
genomförde vi ett styrkepass med gummiband som med tanke på omständigheterna 
visade sig vara ett funktionellt alternativ. Varje måndag genomförde vi yogapass och 
varje onsdag styrka- och smidighetsträning, allt med två meters avstånd mellan 
deltagarna. Sammanlagt 18 träningstillfällen under sommaren. I genomsnitt deltog 25 
personer per gång. Sammanlagt engagerade dessa träningar 550 ”träningspersoner” 
under sommaren. Medlemmar tränade gratis och icke medlemmar betalade 40 kr per 
gång. Ansvarig för aktiviteten var Lena Göthe. 
 
Krabbfisketävling  
18 juli genomfördes krabbfisketävlingen för femte året i rad. Ca 35 barn ställde upp i två 
klasser; 0-6 och 6-12 (föräldrar fick inte närvara på grund av smittorisken). Både priser 
och diplom delades ut. Detta är numera ett mycket uppskattat och ”traditionsbelagt” 
evenemang. Någon tävling för vuxna kunde dock inte genomföras i år på grund av 
pandemin. 
 
Volleyboll 
I år hade vi alltså en sprillans ny beachvolleybollplan att erbjuda. Denna var 
uppmonterad under hela sommaren och en bit in på hösten. Den användes mycket flitigt 



och vid ett flertal tillfällen var det kö av sällskap som ville få tillfälle att spela. I affären har 
det funnits volleybollar att låna mot pant. 
 
Segling  
Under sommaren anordnades tillfällen när föreningens medlemmar erbjöds att prova-på-
segla med handledare. Medlemmar kunde också långa jollarna mot lånekontrakt. 
Tävlingen Åstolregattan genomfördes sedvanligt sista lördagen i juli månad. Föreningen 
tackar familjen Lendal som på ett så föredömligt sätt anordnar denna trevliga dag med 
proffsig tävling, prisutdelning på eftermiddagen samt samvaro vid Röda Stugan under 
kvällen. I år dock med corona-anpassning. 
 
Gymmet 
Sedan gymmet rustades upp under 2019 har det nu använts flera gånger i veckan av 
både ungdomar, medelålders och äldre. Behovet av ett ”riktigt” gym och ett motionsrum 
på Åstol är stort och vi önskar att vårt nya klubbhus blir verklighet.  
 
Projektet på Stormvallen 
Vi i ÅIS förfogar över arrendet på den västra delen av Åstol med utsikt över Västerhavet. 
På denna yta har vi under sommaren 2020 anlagt utomhusgym, boulebana, 
beachvolleybollbana samt ”rum” för samtal med bänkar. Dessa funktioner har vi knutit 
samman med gräsytor. Med 404 000 kr i bidrag från Leader (fördelade från EU via 
Jordbruksverket) och ideell arbetskraft från våra medlemmar etablerade vi under 2020 
en "aktivitetsbaserad mötesplats för alla" med målsättningen att skapa ytor för olika 
former av fysisk aktivitet och möten över generationsgränserna på Åstol. Ambitionen har 
också varit möten mellan deltids- och heltidsboende och turister. Cirka 120 unika 
individer var med i etableringen av det hela. Den nya Stormvallen öppnades upp 30 juni. 
  
Syfte med projektet att modernisera Stormvallen är att anlägga mer ändamålsenliga och 
moderna ytor för fysisk aktivitet samt att skapa nya mötesplatser för boende på Åstol. Vi 
arbetar ständigt aktivt för att anordna fysiska aktiviteter där människor i alla åldrar kan 
mötas och på̊ så sätt forma en mer meningsfull fritid på Åstol. Vi strävar efter att höja 
förutsättningarna för livskvalitet på̊ vår ö. Detta menar vi utgör en viktig förutsättning för 
att välja att tillbringa större delar av året på Åstol eller att välja att bo här året runt. Allt för 
ett levande skärgårdssamhälle!  
 
En multiarena skulle skapa än bättre förutsättningar för fler året-runt-aktiviteter. Det 
faktum att de flesta bollaktiviteter kräver transport med färja och andra färdmedel kräver 
planering och tar mycket tid i anspråk. Detta drabbar framförallt barn och ungdomar. Det 
behöver helt enkelt bli enklare att leva stora delar av sitt liv på̊ vår ö. I nästa steg vill vi 
nu etablera en multiarena, multifunktionsyta, för att skapa mer attraktiva förutsättningar 
för fler fysiska aktiviteter med fokus på bollsporter. Vi har genomfört strukturerade 
workshops med olika målgrupper och dessa har visat att möjligheter till utövande av 
dessa idrottsaktiviteter är något som våra barn och ungdomar efterfrågar, både heltids- 
och deltidsboende. Just nu pågår projektering och förberedelser för bidragsansökan för 
en sådan yta. Se verksamhetsplanen för 2021!  
 
Utskick och värvning av nya medlemmar 
Aktivt medlemskap kostar 100 kr och stödmedlemskap 20 kr.  År 2018 hade föreningen 
346 medlemmar, för att öka till 367 under 2019. Ett brev med uppmaning om att bli eller 
fortsätta vara medlem i Åstols Idrottssällskap skickades till vårt medlemsregister under 
tidig vår vilket resulterade i 407 medlemmar. Så många har vi aldrig varit. Inför 
sommaren 2020 delades ett medlemsbrev ut som beskrev sommarens aktiviteter och 
under själva träningstillfällena värvades ytterligare medlemmar. 
 



Arbete med framtidsplaner i form av ett nytt klubbhus  
Under senare delen av hösten inleddes, på uppdrag av styrelsen, samtal med de 
grannar som i juli 2018 skrev på en erinran mot bygglov för ett aktivitetshus på Åstol. De 
förnyade samtalen sonderar stödet för ett klubbhus innehållande lokaler med fokus på 
våra kärnaktiviteter; motionsrum, gym, bastu och omklädningsrum. Förhoppningen är att 
processen ska resultera i en möjlighet att få igenom ett förnyat bygglov, utan en kostsam 
och tidskrävande detaljplansförändring. En sådan skulle kunna medföra en risk för andra 
aktörers exploatering av markytan och borde därför, för både de kringboendes och 
föreningens skull, undvikas. I skrivandets stund vet vi ännu inte hur allt detta kommer att 
gå. 
Under hösten träffades ett nytt nyttjanderättsavtal med Tjörns kommun. Inför detta 
träffades ett avtal med Åstols Vägförening gällande områden och ansvar på Stormvallen. 
Detta innehöll också en överenskommelse om en upplösning av samägandet av Åstols 
IS´s klubbhus och ÅVF`s förråd, innebärande att ÅIS ska köpa ut ÅVF från lokalerna.    
 
Styrelsemöten 
Under året hölls sju protokollförda styrelsemöten i Åstols Idrottssällskap. 
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi:  
Intäkter från medlemsavgifter – 2020: 35 050 kr, 2019: 31 360 kr, 2018: 28 150 kr 
Intäkter från sponsorer – 2020: 64 500 kr, 2019: 142 500 kr, 2018: 137 580 
Intäkter från events – 2020: 5 243 kr, 2019: 7 519 kr, 2018: 31 716 
Intäkter från Åstol Runts anmälningsavgifter – 2020: 0 kr, 2019: 59 452 kr, 2018: 65 764 
kr  
Intäkter från träningsavgifter – 2020: 530 kr, 2019: 10 170, 2018: 6 031 kr  
Kostnaderna bestod totalt av – 2020: 586 271 kr, 2019: 194 271 kr, 2018: 189 290 kr  
Inkomsterna bestod totalt av – 2020: 554 225 kr, 270 964 kr, 2018: 336 047 kr  
Totalt beräknat resultat – 2020: -32 456 kr, 2019: 73 000 kr, 2018: 147 365 kr 
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