
Koi Club Sweden                   
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2021 

Medlemsantalet under 2020 uppgick till 222 och 6 sponsorer 
Målsättningen under 2021 är att öka medlemsantalet. 
 
Föreningen har även en Facebookgrupp med 751 medlemmar. 
 

Medlemsavgiften 
 
Medlemsavgiften är idag 250:- . Styrelsen har beslutat att p g a att det inte förekommer 
någon ordinarie verksamhet i föreningen p g a Covid-19 samt att vi inte i dagsläget inte har 
möjlighet att sända ut en fysisk medlemstidning så vi fryser alla medlemskap. Ingen 
medlemsavgift tas ut av medlemmarna förrän vi ser när vi kan återgå till normal verksamhet. 
 

Mässor 
 
Mässan Nordiska Trädgårdar 2021 kommer att vara en digital mässa. Vi undersöker hur vi kan delta i 
denna.  

 

Koidagen 2020 
 
Planerna för en Koidag hos Sävne Koi & Trädgård är för närvarande osäkra. Vi följer de 
rekommendationer som kommer från myndigheterna och måste tyvärr lämna frågan öppen i detta 
läge.            

 

Dammbesök 
 
Planerna för dammbesök under sommaren 2021 är för närvarande osäkra. Om direktiven 
från myndigheterna lättar under våren/försommaren 2021 så finns planer på att arrangera 
typ öppen damm. Det innebär att en eller flera dammar har öppet under en hel dag och att 
man anmäler när man tänker komma så att det inte blir för många samtidigt. I dagsläget 
lämnas dock frågan öppen. Är någon intresserad av att anmäla intresse av att arrangera en 
Öppen-damm-dag så anmäl gärna intresse på info@koiclubsweden.se.  

 
Dammresa  2020 
 
P g a rådande situation med Covid-19 så finns det i dagsläget ingen planerad dammresa 
under sommaren 2021. 
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Höstträff 

 
Planer inför höstträffen har tyvärr inte kommit så långt ännu. P g a den rådande situationen 
och de direktiv som ställt av myndigheterna så ber vi att få återkomma angående höstträff. 
Skulle styrelsen se att möjligheterna till höstträff finns så kommer den naturligtvis att ordnas 
under oktober/november 2021. 
 

Tidningen 

 
Koi Club Swedens tidning har i alla år utkommit med 4 ex/år. I år står vi dock inför stora 
utmaningar. Dels så slutar vår så duktiga redaktör och dels så har Koi Club Sweden inte 
kunnat genomföra några aktiviteter under hela 2020. Det innebär således att det saknas 
material för kommande tidningar. 
 
Styrelsen har som mål att utkomma med tidning i den omfattning vi kan få material. Skulle 
någon i föreningen kunna tänka sig att arbeta aktivt med vår tidning så tar vi tacksamt emot 
all hjälp. Har Ni något material som ni som medlemmar kan dela med oss andra i föreningen 
så hör gärna av er till oss på info@koiclubsweden.se 
 
 

 

……………………………………………                      …………………………………………………. 

Björn Karlsson, Ordförande                                    Christina Lindström, Sekr 
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