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Verksamhetsberättelse
För Björsäters Sportklubb år 2008
Björsäters Sportklubbs styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2008
Styrelse:
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Leif Granström
Stefan Bäckehed
Yvonne Hjälle
Cecilia Nilsson
Anna Wärnelius
Gun Sundin
Kjell Berglund
Mikael Enander

Styrelsen har haft 14 st protokollförda möten under året.
Valberedning:
Det har under året inte funnits några valberedare.
Revisorer:
Revisorer har varit Örjan Grundström och Sören Wilhelmsson.
Det har inte funnits någon suppleant.
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Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret
Ekonomi
Sponsorer
Sportklubben har under året haft ca.50 sponsorer som bidragit med pengar, varor eller tjänster.
Fotboll
Herrlag
A-laget har under året letts av tränare Sakari Hiltunen.
Laget hade under början av året dålig närvaro på både träningar och matcher, men under hösten
ökade deltagandet och några nya spelare värvades.Laget slutade på tionde plats i serien.
Ett B-lag startades ihop med Yxnerum och ett farmaravtal togs fram, tyvärr drog de sig ur serien
under våren.
Ungdomslag
Under året har det varit fem ungdomslag. P/F-99, P-95, P-97, F-92, F-97 samt fotbollsskola för
P/F 01/02. Alla lag utom fotbollsskolan har deltagit i Östergötlands fotbollsförbunds seriespel.
P-97 och F-97 har haft svårigheter att hitta ledare till lagen, för F-97 tog Magnus Anspach den
rollen under hösten. P-97 beslutade under hösten att lägga ner laget på grund av för få spelare.
F-97 har haft ett mycket uppskattat träningsläger vid Sätervallen.
Ungdomsfotbollens dag genomfördes den 14/9 på Sätervallen, flera matcher spelades och som
vanligt var det stor åtgång på korv och godis i kiosken.
Ungdomsledare har för året varit:
P/F-99 :
F-97:
Magnus Anspach
P-97:
P-95:
F-92:
Nathalie Björling,
Fotbollsskola:
Vid den årliga avslutningen för ungdomsfotbollen den 4/10 fick alla spelare varsinn plakett samt
korv, saft och godispåse. Ledarna tackades med presentkort för deras värdefulla insatser under
året.
Följande utmärkelser delades ut:
P-99
Årets skyttekung
Årets utveckling
Årets kämpe

F-97
Carl Larsson
Jakob Wärnelius
Patrik Ahlström

Årets målskytt
Årets nykomling
Årets spelare

P-95
Årets träningsflit
Årets spelare
Årets poängkung

Ebba Eskilsson
Johanna Fahlgren
Rosa Ekström
F-92

Theo Arwskog
Tobias Pettersson
Jonas Enander

Årets spelare
Årets komet
Årets kämpe

Johanna Rönnmark
Elin Mattsson
Emelie Eriksson
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Motion
Gymnastik
Anna Wärnelius och Marina Karlsson har varit ansvariga för två spinning och ett
gympapass i veckan. Det har varit mycket god uppslutning på de olika passen.
Innebandy
Under våren och hösten har det genomförts ungdomspass i innebandy i gymnastiksalen
en gång i veckan.
Ledare för detta har varit:
F-96-00:
P/F 01-02:
F-95 och äldre:
P98-00:
P95-98:

Gun Sundin
Freddy Lindell
Emma Eriksson
Mats Malmehed
Jonatan Brusman

Anläggningar
Byrumsbadet
Under våren köptes och monterades en trampolin och simstänger till bryggorna, dasset har
genomgått en mindre renovering. Två nya omklädningsrum har också köpts och uppförts av
duktiga eldsjälar i klubben: Leif Granström, Kjell Berglund, Lennart Bergström, Anders Rask,
Stefan Bäckehed och Marcus Granström.
Sätervallen
Det har i år varit mycket fokus på Byrumsbadet men ventilationen i omklädningsrummen har
gjorts i ordning. Planerna har fått ny jord där det behövdes.
Städ och fixardagar har varit den 12/4 och 12/10.
Anläggningsansvarig har varit Stefan Bäckehed och Planskötare Göran Läckhagen.
Arrangemang
En hockeyresa till Globen anordnades i början på året, tyvärr var deltagarantalet inte så stort 12
personer följde med från Björsäter.
Klubbmästerskap i biljard hölls den 5/4. Årets klubbmästare blev: Örjan Grundström efter att ha
besegrat Stefan Henriks i finalen.
I år har vi inte haft något klubbmästerskap i bordtennis.
Midsommarfirande

Triathlon
Den 9/8 var det dags för årets triathlon med ca.100 anmälda, simning, löpning och cykling var
utmaningen för deltagarna även detta år. Stort tack till alla som hjälpt till med arrangemanget.
Herrklassen vanns av: Håkan Linder
Damklassen vanns av: Helena Bååth
Lagklassen vanns av: Sya Skate
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Lotterier
Bingolotto
Bingolottoförsäljningen har minskat från ca 60 lotter till 40 lotter i veckan. Lars Öhrling säljer ett
stort antal av dessa lotter. Vi har även haft julkalenderförsäljning under nov/dec.
Övriga lotterier
BSK har under året haft försäljning av kräftlotteri, månadslotteri samt Sverigelotter.
Kräftlotteriet utökades i år till 1000 lotter som såldes slut.
Lotteriansvariga har varit Lars Öhrling och Yvonne Hjälle.
Övrigt
Kioskverksamheten
Kiosken har varit öppen under nästan alla matcher samt vid vissa arrangemang även i år.
Alla ungdomslag har varit ansvariga för försäljningen under ungdomsmatcher. Vid Alagsmatcher har Gun Sundin varit ansvarig. Gun har även haft uppdraget som kioskansvarig.
BSK nytt
Ett nummer har utkommit under året. Inför kommande år planeras en gemnensam tidning för
bygdens alla föreningar.
Hemsidan på Internet
Sportklubbens hemsida www.bjorsaterssk.com har skötts av Håkan Schultz.
Bokslutet redovisas i bilaga, resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2008.
Slutligen vill styrelsen tacka alla ledare, funktionärer, domare,sponsorer,lottförsäljare.
Planskötare och alla andra som under året bidragit till att BSK har kunnat bedriva den
verksamheten som är så viktig för bygden och framförallt för våra ungdomar.
Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande.
Björsäter 2009-02-26

______________________
Ordförande
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_____________________
Sekreterare
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______________________
Kassör
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______________________
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Ledamot
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