Sida 1 av 6

Verksamhetsberättelse för Björsäters Sportklubb år 2016-2017

Björsäters Sportklubbs styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret
mars 2016- februari 2017:

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

Ulf Jönsson
Anders Sundén
Kjell Berglund
Leif Granström
Andreas Lind
Stefan Sundgren
Thomas Wärnelius

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

Valberedning
Valberedare har saknats under verksamhetsåret.

Revisorer
Revisorer har varit Kurt Djurström och Håkan Stensson.

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2

Styrelsens ansvarsfördelning
Sponsorlista
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Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret:

Ekonomi
Sportklubbens ekonomi har under året varit mycket god. Våra kontanta tillgångar har
under året legat på över 200.000 kr vilket är det mesta på över 20 år. 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 alltjämt Lars Örlings och hans fantastiska försäljning av bingolotter för.

Sponsorer
Sportklubben har under året haft ca 35 sponsorer som bidragit med pengar, varor eller tjänster.
Totalt inkom ca 50.000 kr i pengar + div. varor och tjänster. En förteckning över sponsorerna
kan ses i bilaga 2.

Fotboll
Herrlag
Herrlaget har tränats av Christian Johansson, Linköping. Hjälptränare/lagledare var Daniel
Wärnelius och Stefan Sundgren. Laget placerade de sig på tredje plats i div. 6 södra. En klar
förbättring mot sjätte platsen 2015 och åttondeplatsen år 2014.

Damlag
Vi kunde tyvärr inte anmäla något damlag till 2016 års seriespel. Laget fick läggas ned p.g.a.
spelarbrist.
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Knattefotboll
Carl-Henrik Forssmed och Fredrik Carlgren har framgångsrikt hållit i fotbollslek för 5-7
åringar. Det har varit 15-20 barn som tränat en gång i veckan och säsongen avslutades med en
match mot ett ÅFF-lag.

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
BSK har för avsikt att ha ett 5 km skidspår runt Tegelsäter när vintervädret så tillåter.
Tyvärr har det ej varit möjligt.
Isbanan
Isbanan vid skolan har spolats av Lars Johansson, Freddie Lindell och Ricky Olausson när
vädret så tillåtit.

Information
BSK:s hemsida bjorsaterssk.com har uppdaterats och underhållits av Håkan Schultz.
BSK:s Facebook-grupp har hållits uppdaterad under året av styrelsen.

Byrumsbadet
Byrumsbadet var under den mycket torra och varma sommaren välbesökt. En stor låsbar
förvaringslåda för simlinan, simskoleutrustningen m.m. har införskaffats. För övrigt har inget
speciellt gjorts vid badet i år. Tack till Per-Anders 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.
Gräsklippningen sköttes av Sören Kuisma.

Sätervallen
På Sätervallen har en del hänt under året, bl.a.:
- Den gamla belysningen i elljusspåret har bytts ut mot nya LED-armaturer. En mycket
stor investering på 138.000 kr, delvis finansierat med ett bidrag på 58.000 kr från
kommunen.
- Tre nya boulebanor har byggts av frivilliga krafter där den gamla dansbanan låg. Ett
stort tack till Anders Rask som ställde upp med grävmaskin och vagn. Anläggningen
döptes till Tödde-banan till minne av Göran Läckhagen. Den finansierades med de
pengar som skänktes till BSK efter hans bortgång.
- Byggnaden med de gamla omklädningsrummen och duschen fick en sättning i grunden
under den torra sommaren. Bl.a. så sprack kakel i duschen och flera dörrar gick inte
längre att stänga.
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Gräsklipparen fick en stor service på ÅMA.
En ny släpvagn har införskaffats.
Nya hyllor för Triathlon och Risten Runt har byggts i gamla kiosken.
Fotbollsplanerna hyrdes ut till Ekängens IF vid 4 tillfällen.
En ny högtalaranläggning (förstärkare och horn) har installerats.
Ventilationen i duschrummet har kopplats in och fungerar.
Ny sträckskyltning har satts upp runt motionsspåret.
Ett nytt bastuaggregat med nya lavastenar har anskaffats och monterats.
En ny sittlave har byggts i bastun.
BSK har fått 2.500 kr i gåva från Byalaget för att bygga ett förvaringsskåp vid Töddebanorna.
- Grönytorna vid vår anläggning samt även vid Servicehuset (som BSK sköter på
entreprenad) har skötts på fantastiskt sätt, en stor eloge till vår planskötare Stefan
Öhrling.

Arrangemang
Klubbmästerskap i Biljard:
Hölls i mars i fritidsgården och klubbmästare blev för första gången Håkan Schultz som bröt
Örjan Grundström långa segersvit. Håkan Schultz och Niklas Fahlstedt hette arrangörerna.
Midsommarfirande:
För 35:a året i rad firades midsommar på Sätervallen. Arrangemanget var mycket lyckat.
Aktiviteter:
Dans runt stången, kaffeservering, chokladhjul, luftgevärsskytte, pilbåge, bollkastning,
straffsparkar, fiskdamm samt lotterier. I år ändrade vi till ett fast lotteristånd för att minska på
arbetsbelastningen. Ett nytt chokladhjul tillverkades så vi slipper låna ett sånt i framtiden.
Björsäters Scoutkår hjälpte till under dagen med några stationer. Nettovinsten blev ca 15.000
kr.
Simskola
Simskolan gick av stapeln V30 och 30 barn deltog. Huvudansvariga för arrangemanget var
Sparbanken Åtvidaberg. De sponsrade med lönen till simskolläraren Elisabet Andersson från
Åtvidaberg som genomförde simskolan på ett mycket proffsigt sätt. Hon har lovat återkomma
nästa år och ordnade också tacksamt och utan kostnad en bättre begagnad flytlina från
simhallen i Linköping. Den gamla var utsliten.
Björsäter Triathlon:
Första lördagen i augusti genomfördes det 23:e Björsäter Triathlon i nästan perfekta
förhållanden, 20 gr i både luften och vattnet. Runt 140 st. på startlinjen. Segrade i
herrklassen gjorde Emil Lönn, tävlande för Räddningstjänstens IF Linköping. Hans första
seger. Damklassen vanns för tredje gången av Tina Fastesson, Linköping. Lagvinsten gick
till IFK Broddeby Norrby bestående av Andreas Tillmar, Håkan Johansson och Magnus
Eek. Men trots dessa så duktiga atleter så minns vi nog allra bäst Maggan Olssons
(Torpängen) målgång. Visserligen en bit efter men vilken kämpainsats. Ansvarig var Leif
Granström. Nettovinsten för tävlingen blev ca 28.000 kr.
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Invigning av Tödde-banan
18 september invigdes boulebanan. Ca 50 personer kom och gick tipspromenad och
spelade boule. Töddes son Daniel och hans flickvän deltog. Daniel invigde det hela genom
det första kastet och sen bjöds det på cider och mingel. Därefter spelade Daniel gitarr och
sjöng, bl.a. en sång som han skrivit om sin far. Tipspromenaden vanns av tre veteraner,
Carl G Nilsson, Sven Wärnelius och Åke Andersson. 12 lag deltog i boulen som vanns av
lag Pantrarna (Anne Marie Svensson, Rut Wärnelius, Sonja Hägg).
Mountainbike Risten Runt
Sista söndagen i september genomfördes Risten Runt för tredje gången. Bansträckningen
var densamma som tidigare. 148 cyklister kom till start vilket var 45 fler än året innan.
Segrare i herrklassen blev Albin Johansson från Linköping, Mera Lera MTB, på ny
rekordtid 1.11.54, en dryg minut bättre än förra året. Segrare i damklassen blev Malin
Karlsson från Finspång, Finspångs CA, på tiden 1.22.33. Ett nytt banrekord med hela 14
minuter!
Vi hade ett fortsatt positivt samarbete med Ica Supermarket i Åtvidaberg.
De sponsrade med sportdryck, nummerlappar m.m. till ett värde av 10.000 kronor.
Ansvarig var Anders Sundén. Nettovinsten blev ca 30.000 kr
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. Det har varit 8-10 bastubadare
varje gång. Bastugänget utförde på eget initiativ röjning av sly vid Teden..

Lotterier
Bingolotto
Bingolotter har sålts under året med fortsatt bra resultat. Lotteriet är fortfarande vår
viktigaste inkomstkälla. Vi har även haft julkalenderförsäljning under nov/dec.
Ansvarig har varit Lars Öhrling.
Övriga lotterier
BSK har under året även haft mållotto, månadslotteriet och kräftlotteri.
Ansvarig har varit Lars Öhrling och Ulf Jönsson.

Övrigt
Kioskverksamheteten
Kiosken har varit öppen under midsommarafton, alla fotbollsmatcher, Björsäter Triathlon och
Risten Runt.
Försäljning av Newbody
Vi sålde Newbody-kläder för 17.400 kr vilket gav en inkomst på 4.292 kr till klubben.
Swish
Ett Swish-nummer (123-189 99 39) har skaffats för BSK. Anledningen är att många
nuförtiden saknar kontanter och nu istället kan betala med Swish t.ex. i kiosken, vid
försäljning av 50-50 lotter samt vid betalning av deltagaravgifter för våra arrangemang.
Årets förening
Björsäters SK fick pris som Årets förening i Åtvidabergs kommun. Priset på 10.000 kr delades
ut den 14 december i samband med ett kommunfullmäktigemöte.
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Bokslutet redovisas i bilaga, vinst och förlustkonto för räkenskapsåret 2016-2017.

Slutligen vill styrelsen tacka ledare, spelare, funktionärer, sponsorer, lottförsäljare, planskötare,
kioskpersonal och alla andra som under året bidragit till att Björsäters SK framgångsrikt har
kunnat bedriva sin verksamhet.
Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande

Björsäter 2017-02-27

Ordförande
Ulf Jönsson

Sekreterare
Leif Granström
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Björsäters SK:s sponsorer 2016-2017:

