
 

Verksamhetsberättelse för Svenska KennethKlubbens  

29:e verksamhetsår 2021 

 
Svenska KennethKlubbens verksamhet består av den sammanlagda verksamhet som 

genomförs i våra lokala klubbar och som framgår av deras olika separata 

verksamhetsberättelser som skall ses som en integrerad och kompletterande del av 

denna berättelse. 

 

Allmänt 

Verksamheten har under större del av året präglats av pandemin men har, främst under senare 

del av året, återgått till en något så när normal verksamhet när det gäller aktiviteter av olika 

slag. 

Den löpande administrationen som t.ex. medlemshantering, bokföring, utskick av olika slag 

har självklart fortgått, liksom AU:s såväl digitala som fysiska möten. 

 

Årsmöte 

Klubbens årsmöte 2021 skulle ha genomförts på KennethDagen den 22 mars men kom av 

olika anledningar att i stället genomföras per capsulam. 

 

Arbetsutskottet 

AU har under året bestått av 

 

Ordförande  #13 Selvehed,  

Sekreterare  #79 Fahlberg 

Kassör  #69 Croné 

Ledamöter #10 Persson 

 #15 Bodin 

 #22 Nilsson 

 #30 Lindh 

 #76 Palm 

 #77 Wallgren och 

 #84 Eriksson 

 

Lokala Klubbar 

Inga nya lokala klubbar har tillkommit under året utan utgörs i alfabetsordning av följande 

aktiva *) klubbar: 

 

Aros Hjältar (Uppsala) 

Framsidan (Göteborg) 

Hufvudstaden (Stockholm) 

Sundsvall 

Söderslätt (Malmö) 

Wetterspegeln (Jönköping) 

Örlogsstaden (Karlskrona) 

 

*) Med aktiv klubb avses att klubben är registrerad som egen juridisk person med 

organisationsnummer, innehar bankkonto i den egna juridiska personens namn samt bedriver  



 
en aktiv verksamhet som årligen redovisas i form av verksamhetsberättelse och bokslut till 

Svenska KennethKlubbens årsmöte.  

 

Icke aktiva klubbar är för närvarande: 

 

Geflarna (Gävle) 

Guldstaden (Skellefteå) 

Hallzta (Sollefteå) 

Masriket (Borlänge) 

Wildmännen Umeå 

  

Medlemsläget 

 

Vid årets slut hade klubben 459 registrerade, betalande medlemmar varav 56 nya medlemmar 

har tillkommit under året att jämföra med föregående års 432 registrerade och 21 nya 

medlemmar.  

En mycket glädjande ökning som delvis kan tillskrivas de aktiviteter som genomförts bl.a. hos 

vår lokala klubb Söderslätt.  

Samtidigt skall konstateras att flera nya medlemmar väljer att inte förnya sitt medlemskap år 

två. Bland dessa kan konstateras en stor övervikt av de som erhållit sitt medlemskap som 

gåva. Här ser vi en möjlig utvecklingspotential. 

 

Årets Kenneth 

Arbetet med att utse Årets Kenneth har fortgått då de som utsetts för 2019 och 2020 p.g.a. 

pandemin inte kunnat få motta sina utmärkelser. 

Naturligtvis har arbetet med att även utse Årets Kenneth 2021 påbörjats inför årsmötet 2022. 

 

Övrigt 

Under året har klubben genomfört 2 st. digitala ”rådslag” med representanter från de olika 

aktiva klubbarna. Detta blev resultatet av den turbulens som uppstod i samband med och efter 

årsmötet. 

En genomlysning av verksamheten har skett vid dessa möten, frågor om såväl ekonomi som 

annat har besvarats, arbetsgrupper har bildats för att utreda bl.a. sociala medier, digitala möten 

som klubbens marknadsföring inför årsmötet 2022. 

Önskemål om förbättringar har genomförts och åtgärdats och det är vår förhoppning att 

kunskapen och kännedomen om klubbens verksamhet ökat hos de där uppenbara brister, 

missförstånd etc. har förekommit. 

 

Vi ser nu fram emot att klubbens 30:e verksamhetsår kan komma att få fokus på 

verksamheten runt om i landet och att denna kommer att attrahera ännu flera Kenneth att vilja 

ingå i den stora KennethGemenskapen och ge oss möjligheten att ett flertal gånger få utbrista i 

”Välkommen Kenneth!” 

 

 

Sundsvall i mars 2022 

 

Svenska KennethKlubben 

Arbetsutskottet 


