
 

 

Verksamhetsberättelse klädgruppen 2022 
 
2022 
Vi har haft 4 webböppningar för försäljning av klubbkläder under 2022. 
I samband med årsmötet fanns Felix från Trimtex på plats för klädprovning samt förevisning av 
utbudet. 
Sponsorintäkter landade på 36 000 kr. 
Sponsorer 2022: Eurobag, Surte Åkeri och Surte Plåt 
 
Klubben har av sponsorpengar subventionerat klubbkläder för 26 172 kr. 
Vi har under ar̊et haft fortlöpande kontakt med Trimtex som ar̈ var̊ leverantör av klubbkläder. 
Under hösten 2022 
Under 2022 ser fortsatt minskat intresse att vara sponsor för klubben. Sponsorintäkter för 2022 
landar på 36 000kr. 
 
Inför 2023 kommer klubben att subventionera med 15% under öppning 1&2, där skidsektionen 
subventioneras med samma under öppning 3. Bioracer subventionerar valda artiklar med 2022 
priser. 
 
Under 2022 Lämnade Eva-Lena och Pelle klädgruppen och Mats Mellberg tog över. Detta skedda 
i samband med att öppning 2 av webbshoppen stängde. 
 
Under hösten 2022 togs ett arbete med att byta leverantör av våra kläder, detta har varit en 
fundering sedan ett par år i samband med att avtalet med Trimtex löper ut under 2022. Arbetet 
meddela under hösten 2022 resulterade att styrelsen fattade beslutet att lämna Trimtex och 
använda Bioracer och Anders Ekh för klubbkläder. En nydesignad kollektion har tagits fram och 
kommer att presenteras i samband med årsmötet 2023. Samtidigt med årsmötet kommer det att 
vara en klädprovning av den nya kollektionen. 
 
MTB Kids kommer att få en egen kollektion som tas fram i likhet med den övriga kollektionen. 
Skillnaden är här att klubben köper in en uppsättning kläder för direktförsäljning. Detta sker i 
samråd MTB Kids. 
 
Webbshoppen planeras att öppnas 3-4ggr under 2023 för att sedan i framtiden öppnas 3 gånger. 
Skillnaden i framtiden kommer att vara att webbshoppen öppnas vid varje tillfälle med hela vårt 
sortiment, Bioracer rabatterar på övrigt sortiment. Första öppningen är planerad i samband med 
årsmötet 2023. Resterande öppningar meddelas på hemsidan, Facebook och MyClub. 
 
Team Kungälv klädgrupp  
Mats Mellberg 


