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Björsäters Sportklubb
Verksamhetsberättelse för år 2011

Björsäters Sportklubbs styrelse lämnar följande
redogörelse för verksamhetsåret 2011

Styrelse:
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Karl-Johan Karlsson
Kjell Berglund
Yvonne Hjälle
Karl-Johan Karlsson
Anna Wärnelius
Gun Sundin
Leif Granström

Styrelsen har haft 4 st protokollförda möten under året.
Valberedning:
Valberedare har varit Kjell Mattsson och Susanne Wernholm.
Revisorer:
Revisorer har varit Sören Wilhelmsson och Örjan Grundström.
Det har inte funnits någon suppleant.
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Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret
Ekonomi
Sportklubben har under året gett ett minusresultat.
Våra arrangemang såsom midsommarfirande och Triathlon har inbringat goda inkomster. Statliga
och kommunala bidrag har flutit in som tidigare år, där del av bidragen dock är i förhållande till
antalet sammankomster.
Övriga intäkter i form av försäljning av New Body kläder har gett ett litet överskott.
Ekonomin redovisas i sin helhet i särskild bilaga.
Sponsorer
Sportklubben har under året haft några färre sponsorer än tidigare år som bidragit med pengar, varor
eller tjänster.

Fotboll
Herrlag
Under året har både ett A- och ett B-lag deltagit i seriespel. Huvudtränare har varit Jörgen Ståhl och
hjälptränare Bo Johansson. Laget spelade i ÖFF div. 6 södra och kom 7:a av 12 lag. Se tabell nedan.
Antalet spelare var högt (över 30 st) varför det även anmäldes ett B-lag som placerade sig 6:a i klass
3 Södra. I Östgötacupen blev BSK utslagna i första matchen av Vadstena GIF med 3-4 efter en
svängig match. Jörgen valde tyvärr att sluta som tränare efter säsongen. Ansvarig för herrfotbollen
inom styrelsen har varit Karl-Johan Karlsson.
Sluttabell Div. 6 Södra 2011:
Sturefors IF
FC Linköping United
Tannefors IF
LBK Gottfridsberg
Brokinds IF
BK Linköping
Björsäters SK
AC Studenterna
Hägerstads IF
Slätmons BK
Bjärka-Säby GoIF
Malmens IF

Matcher
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
16
15
14
14
11
10
9
7
4
3
4
3

O
2
4
4
3
6
5
3
7
3
4
1
2

F
4
3
4
5
5
7
10
8
15
15
17
17

P
50
49
46
45
39
35
30
28
15
13
13
11
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Damlag
BSK deltog med ett lag i ÖFF:s 7-mannaserie. Tränare var Magnus Anspach och hjälptränare Bengt
Fahlgren. Magnus valde tyvärr att sluta som tränare efter säsongen. Ansvarig för damfotbollen inom
styrelsen har varit Karl-Johan Karlsson.

Sluttabell 7-manna Dam:
Matcher
15
22
22
22
22
22

ÅFF B
Ålberga GIF
Karle IF
Kvarsebo IF
Björsäters SK
Falerums IF

V
14
8
7
5
3
4

O
1
2
2
0
3
0

F
0
5
6
10
9
11

P
43
26
23
15
12
12

Ungdomslag
Två ungdomslag anmäldes till ÖFF:s seriespel, F10 och F12. Efter halva säsongen fick F12 läggas
ner p.ga för få spelare och de som var kvar gavs plats i 7-manna damlaget. F10 fortsatte säsongen ut
Ansvarig för ungdomsfotbollen inom styrelsen har varit Leif Granström.
Ungdomsledare har för året varit:
F10:
F12:

Andreas Andersson, Cornelia Andersson, Johanna Mårbring, Joakim Mårbring
Magnus Anspach, Bengt Fahlgren

Ungdomsfotbollens dag och Ungdomsavslutningen ställdes in då vi bara hade ett lag i spel under
höstsäsongen.
Motion
Gymnastik/träning
Anna Wärnelius, Ingela Göransson-Aarna och Marina Karlsson har varit ansvariga för spinning,
body-tooning och pilates. Aktiviteterna har genomförts i Träffpunktens lokaler tre till fyra gånger
i veckan. Det har varit god uppslutning på de olika passen.

Innebandy
Under våren och hösten har det genomförts innebandy i gymnastiksalen en gång i veckan
för både ungdomar och vuxna.
Ledare för detta har varit:
Ungdomar:
Vuxna:

Freddie Lindell
Freddie Lindell
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Anläggningar
Byrumsbadet
Alla bänkar laserades med Cuprinol. I övrigt har inga stora arbeten eller investeringar gjorts vid
badet förutom vanlig skötsel såsom gräsklippning, krattning och tömning av latrinerna. Byalaget
anordnade en populär simskola under v.30. De senaste två åren har låtit bryggorna ligga i över
vintern och de har tyvärr tagit mer skada än befarat. Därför togs bryggorna upp inför vintern med
benäget bistånd av Per-Arne Ahlström och hans grävmaskin. Leif Granström har varit totalansvarig
och gräsklippningen har skötts med den äran av Sören Kuisma.
Sätervallen
Den enskilt största investeringen under året var de nya fotbollsmål som inköptes till 7-mannaplan.
Alla planerna har fått gödning. Inkommande vattenledning till Fritidsgården frös under vintern
varför marken runt fick grävas upp varefter röret skyddades med isolermaterial samt
elkabeluppvärmning. Skrapning och målning av samtliga byggnader påbörjades och är färdigt till ca
70%. Åtestår ¼ av fritidsgården och ¾ av klubbstugan. Trästaketen längs planerna har renoverats
och målats. Anläggningsansvarig har varit Kjell Berglund och planskötare Göran Läckhagen.

Arrangemang
Försäljning av New Body kläder
Klubbmästerskap i biljard
Hölls den 19/2 och klubbmästare blev Leif Granström som besegrade Kent Karlsson i finalen.
Midsommarfirande
Årets midsommarfirande på Sätervallen var som vanligt mycket välbesökt. Som seden kräver var
det först klädsel och resning av midsommarstången och sedan dans och lekar runt densamma under
proffsig ledning av Håkan Stensson och Cornelia Andersson till musik av Anders Joakimsson. I
kiosken såldes bl.a. kaffe, saft, midsommarbakelser och korv med bröd. Massor av olika aktiviteter
arrangerade vi också, bl.a. bollkastning, fiskdamm, luftgevärsskytte, chokladhjul, och
straffsparkstävling. Som vanligt också många lotterier med fina priser som skänkts till klubben.
Stort tack till alla som bidragit så att arrangemanget kunde genomföras.
Triathlon
Den 6/8 genomfördes årets Björsäter Triathlon, det 18:e i ordningen. Simning 380m, löpning 4,1
km, och cykling 18 km var utmaningen för deltagarna även detta år. Årets triathlon slogs alla
tidigare deltagarrekord med hästlängder. 83 herrar, 20 damer och 17 lag innebar 120 personer på
startlinjen. det är ca 25 mer än någonsin förut. Stort tack till alla som hjälpte till med arrangemanget.
Resultat:
Herrklass: Johan Olsson, 338 Småland Triathlon Tid: 48.40 (banrekord, 3:e segern i rad)
Damklass: Therese Lindqvist, Tranås
Tid: 56,57
Lagklass:
Lag Wipeout
Tid: 49.44
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Lotterier
Bingolotto
Bingolottoförsäljningen har minskat något under året, vi har några färre prenumeranter. Den
största försäljningen görs av Lars Öhrling, minst 40 lotter/vecka. Vi har även haft
julkalenderförsäljning under nov/dec.
Övriga lotterier
BSK har under året haft försäljning av kräftlotteri, månadslotteri samt mållotto.
Lotteriansvariga har varit Lars Öhrling och Yvonne Hjälle.

Övrigt
Kioskverksamheten
Kiosken har varit öppen under alla fotbollsmatcher förutom herrar B-lag, samt vid midsommar och
trriathlon. Ungdomslag har varit ansvariga för försäljningen under ungdomsmatcher.
Vid övriga matcher har Maritha Wärnelius-Malmehed och Gun Sundin varit ansvariga. Gun har haft
uppdraget som kioskansvarig i styrelsen.
Hemsidan på Internet
Sportklubbens hemsida www.bjorsaterssk.com har skötts av Håkan Schultz.
A-laget har skapat en separat hemsida som finns klickbar via hemsidan.

Bokslutet samt resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2011 redovisas i särskild bilaga.
Slutligen vill styrelsen tacka alla tränare, 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.
Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande.
Björsäter 2011-03-28

______________________
Ordförande
Karl-Johan Karlsson

Signaturer övriga ledamöter:

_____________________
t.f. sekreterare
Leif Granström

