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Verksamhetsberättelse för Björsäters Sportklubb år 2015-2016

Björsäters Sportklubbs styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret
mars 2015- februari 2016:

Styrelse
Styrelsen sammansättning har varit följande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Ulf Jönsson
Mikael Dahlström
Kjell Berglund
Leif Granström
Andreas Lind
Åsa Tillmar
Anders Sunden
Gustav Bergström
Thomas Wärnelius

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten, ett budgetmöte och en kräftskiva.
Ansvarsfördelningen inom styrelsen framgår av bilaga 1.

Valberedning
Valberedare har saknats under verksamhetsåret.

Revisorer
Revisorer har varit Kurt Djurström och Håkan Stensson.
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Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret:

Ekonomi
Sportklubbens ekonomi har under året varit mycket god. Newbody-försäljningen,
midsommar, Björsäter Triathlon och MTB-loppet Risten Runt gav goda inkomster. Våra
sponsorer har varit på ett gott humör och bidrar med mycket till vår verksamhet. Vår största
inkomstkälla står fortfarande Lars Örling och hans försäljning av bingolotter för.

Sponsorer
Sportklubben har under året haft 38 sponsorer som bidragit med pengar, varor eller tjänster.
Totalt inkom 61.000 kr + div. varor och tjänster . En förteckning över sponsorerna kan ses i
bilaga 2.

Fotboll
Herrlag
Herrlaget har tränats av Daniel Wärnelius med medhjälpare Stefan Sundgren, Bo Johansson och
Mats Johansson som lagledare. Laget placerade de sig på sjätte plats i div. 6 södra. En
förbättring mot förra årets åttonde plats.
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Damlag
Laget tränades av Kristian Johansson och Rustan Önnefors från Linköping samt Tobias
Dahlberg och Christian Blume. Laget bestod av många unga spelare vilket säkert bidrog till att
det blev idel förluster trots många tappra insatser. Laget spelade Damer div. 4 Östra.

Knattefotboll
Carl-Henrik Forssmed och Fredrik Kargren har hållit i fotbollslek för 5-7 åringar.

Motion
Gymnastik:
Under vår- och höstsäsongen har gymnastiks- och spinning pass hållits i Folkets Hus. Nya
handvikter och mattor har köpts in. Ledare har varit Marina Karlsson, Åsa Tillmar och
Ingela Göransson Aarna.
Innebandy:
Motionsinnebandy för herrar har genomförts under ledning av Robin Taylor.
Skidspår och isbana
BSK har hållit ett 5 km skidspår runt Tegelsäter när vintervädret så tillåtit, i år ca två veckor
i januari. Ansvarig för detta och för vår snöskoter har Mats Malmehed varit. Isbanan vid
skolan har spolats av frivilliga när vädret så tillåtit.

Information
BSK:s hemsida bjorsaterssk.com har uppdaterats och underhållits av Håkan Schultz.
BSK facebook-gruppen har hållits uppdaterad under året av styrelsen.
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Byrumsbadet
Byrumsbadet var under sommaren som vanligt välbesökt. I våras anlades gräsmattor på den nya
markyta som röjdes upp förra året. Borkhults grus bidrog tacksamt med ett lass sand och Mikael
Dahlström fick tag överblivna rullar av färdiggräs från sitt jobb. Tack till dem och till PerAnders Ahlström som i vanlig ordning ställde upp med sin grävmaskin vid iläggning och
upptagning av bryggorna. Ansvarig för bryggor, allmän skötsel och dasstömning var Leif
Granström och gräsklippningen har skötts av Sören Kuisma.

Sätervallen
På Sätervallen har en del hänt under året, bl.a.:
- Skador på elljusspåret p.g.a. ett nedfallet träd samt trasiga lampor (ca 10 st).
- Ett rör på i herrtoaletten sprack i samband med januarikylan. Inga större skador dock.
- I maj skedde ett inbrott i klubbstugan och kioskvaror till ett värde av ca 3000 kr stals.
- Sponsortavlor har tagits fram och satts upp.
- En trådlös mikrofonanläggning har införskaffats.
- 7-mannaplan uthyrdes 3 helger under våren till Missmyra kursgård.
- Klubbstugan har renoverats p.g.a. den fuktskada som uppkom förra året.
- Arbetet med att bygga nya boulebanor på ytan bakom klubbstugan startade under hösten.
Den gamla dansbanan togs bort, allt ris röjdes bort, den gamla kiosken revs och ytan
planerades/jämnades ut.
- Grönytorna vid vår anläggning samt även vid Servicehuset (som BSK sköter på
entreprenad) har skötts på fantastiskt sätt, en stor eloge till våra planskötare Christian
Blume och Stefan Öhrling. Sätervallen har varit i ett fantastiskt bra skick.

Arrangemang
Klubbmästerskap i Biljard:
Hölls i mars i fritidsgården och klubbmästare blev som vanligt Örjan Grundström.
Midsommarfirande:
För 34:a året i rad firades midsommar på Sätervallen. Arrangemanget var som vanligt mycket
lyckat. Uppskattat antal besökare ca 300-400. Aktiviteter: Dans runt stången, kaffeservering,
chokladhjul, luftgevärsskytte, pilbåge, pilkastning på ballonger, straffsparkar, fiskdamm samt 8
lotterier. Ett envist regnväder gjorde dock att det blev något färre besökare än vanligt och
omsättningen sjönk med ca 25%. Vinsten blev 19.000 kr.
Inför 2016 års firande har förfrågan gått ut till andra föreningar om att dela ansvaret för
arrangemanget.
Simskola
Simskolan gick av stapeln V30 och 30 barn deltog. Ansvarig för arrangemanget var Åsa Tillmar.
Simskollärare var Annika Holm från Linköping.
Björsäter Triathlon:
Det blev till slut 169 deltagare i årets triathlon. Ett fyrtiotal färre än förra årets
deltagarrekord. 102 herrar, 28 damer och 13 lag. IK Nocout hade som vanligt väldigt
många deltagare. Vinnarna: Herrklass Fredrik Carlen, IK NocOut, tid 48,53. Han tog
därmed hem vandringspriset efter seger tre år i rad. Damklassen vann Fredriks fru, Anna
Carlen, IK NocOut, tid 60,23. Lagstafetten vann Marcus Piehl, Martin Sundberg och Tore
Wikander från Linköping, tid 48.18, nytt lagrekord. Vinsten blev 26.200 kr, betydligt större
än förra året, dels pga av höjda avgifter med även beroende på lägre kostnader. Sparbanken
Åtvidaberg sponsrade för andra året tävlingen med 10.000 kr. Ansvarig för Triathlon var
Leif Granström.
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Mountainbike Risten Runt
Risten Runt genomförde söndagen 27/9 med samma bansträckning som förra året, det vill
säga 34 km på stigar och vägar runt Risten med start och mål på Sätervallen.
I år blev det 103 startande vilket var 20 fler än året innan.
Segrare i herrklassen blev Kalle Axelsson Mjölby CK på tiden 1:13.01, vilket också är nytt
banrekord. Segrare i damklassen blev Pernilla Öfverberg Linköping på tiden 1.36.29 vilket
också det är nytt banrekord i damklassen.
Vi hade i året ett mycket positivt sammarbete med Ica Supermarket i Åtvidaberg. De
sponsrade med sportdryck och nummerlappar med mera till ett värde av 10.000 kronor.
Nettot blev för Risten Runt 20.500 kr. Ansvarig för Risten Runt MTB var Anders Sundén.
Bastu
Varje fredag kl. 17,utom på sommaren, har bastun i fritidsgården varit öppen för
herrmedlemmar som vill basta för en kostnad av 30 kr/gång.
Hockeyresa:
23 januari anordnades en hockeyresa för våra sponsorer med buss till Saab Arena och matchen
LHC-Frölunda. Lediga platser fylldes med betalande deltagare. Sponsorerna bjöds på mat innan
matchen (övriga fick betala) i en egen loge och vi fick besök av Magnus Johansson som på ett
intressant sätt berättade om matchen. Dessutom vann LHC en mycket sevärd match med 5-0.

Lotterier
Bingolotto
Bingolotter har sålts under året med fortsatt bra resultat. Lotteriet är fortfarande en av våra
viktigaste inkomstkällor. Vi har även haft julkalenderförsäljning under nov/dec.
Ansvarig har som vanligt varit Lars Öhrling.
Övriga lotterier
BSK har under året även haft mållotto och kräftlotteri.
Ansvarig har varit Lars Öhrling.

Övrigt
Kioskverksamheteten:
En av Tobias Dahlbergs döttrar har skött kiosken mot 10% av intäkterna. Den har varit öppen
under midsommarafton, herrlagets matcher, damlagets matcher, Björsäter Triathlon och MTB
Risten Runt.
Försäljning av Newbody-kläder
Vi sålde Newbody-kläder för 30.300 kr vilket gav en inkomst på 8000 kr till klubben.
Göran
Klubben har stor sorg efter vår vän och klubbkamrat Göran ”Tödde” Läckhagens bortgång
1 januari. Han var en av de mest hängivna klubbmedlemmarna både som spelare och senare
som allt i allo i klubben under många decennier. BSK hedrade honom med en krans och en
specialgjord vimpel på begravningen. Hans släkt bad vänligen alla att sätta in pengar till
BSK:s Bangiro istället för blommor till begravningen, vilket gett 22.200 kr till klubben.
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Bokslutet redovisas i bilaga, vinst och förlustkonto för räkenskapsåret 2015-2016.

Slutligen vill styrelsen tacka alla ledare, funktionärer, domare, sponsorer, lottförsäljare,
planskötare och alla andra som under året bidragit till att BSK har kunnat bedriva sin
verksamhet.
Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande.
Björsäter 2016-02-29

Ordförande
Ulf Jönsson

Sekreterare
Leif Granström
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Bilaga 2
BSK:s sponsorer 2015-2016:
Namn

Adress

Ahlströms Grävsevice
Björsäters Bygg AB
Björsäters Måleri
Bok & Tryck AB
Borkhults Grus & Entreprenad
BoS Handel AB
CA Jord & Skog AB
Elajo
Fam. Anders Rask
Fam Gunnar Olsson
Fam. Kjell Mattsson
Fam.Lennart Bergström
Fam. Torbjörn Simonsson
Fam. Åke Andersson
Garden Girl AB
Grus & Cement
GWs Bygg AB
Herrsäters Gård
Högboda Gård
Höstbäcks Gård
ICA Supermarket
Klacketorps Gård
Kontor-X
Lakviks Log
Lås & Nycklar Linköping
Mårtens Handel
Nielsens Elservice
SeniorShopen
Solviks Gård
Svensk Fastighetsförmedling
Ternstedt Invent AB
Thylls Järn & Bygg AB
Åhlin & Ekeroth AB
Åtvidabergs Bostads AB
ÅtvidabergsHus
Åtvidabergs Sparbank
Åtvidabergs Vulk AB
Östgöta Metall & Skrot

Smedstorpsvägen 65
Målstena Björkstena

Klockarevägen 6
Box 176

Klockarvägen 3
Yxnerumsvägen 4
Drängsbo Utsikten
Lakvik Anniero
Björsäter Kvarntorp
Adelswärdsgatan 6 lgh 1106
Stationsvägen 9
Smedstorpsvägen 71
Missmyra Sjöängen
Björsäter Mörkedal
Stationsvägen 3
Vrånghult
Hantverkarvägen 5
Värna Herrsäter
Björsäter Högboda Gård
Höstbäck Gården
Tilasvägen 2
Björsäter Klacketorp 1
Roxviksgatan 14
Lakvik Gården
Lakvik Anniero
Värnavägen 2
Vårdhemsv. 24
G.a Åtvidsvägen 13

Björsäter Solvik Gård
Stortorget 1
Box 198
Box 195
Tvärgatan 3
Stationshuset 1
Box 100
Box 246
Prästängsvägen 9
Bäckgatan

