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Verksamhetsberättelse för Björsäters Sportklubb år 2017-2018

Björsäters Sportklubbs styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret
mars 2017- februari 2018:

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

Ulf Jönsson
Anders Sundén
Malin Wikström
Leif Granström
Karl-Johan Karlsson
Stefan Sundgren
Anna Lindh

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.

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 fortsatt mycket god. Våra kontanta tillgångar
har under året ökat och legat på mellan 250-300.000 kr. Midsommar, Björsäter Triathlon
och MTB-loppet Risten Runt gav mycket goda inkomster. Våra sponsorer har bidragit
mycket till vår verksamhet i form av tjänster, varor och pengar. Vår största inkomstkälla
står alltjämt Lars Örlings och hans fantastiska försäljning av bingolotter för.

Sponsorer
Sportklubben har under året haft ca 36 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 andra plats i div. 6 södra. En
förbättring mot tredjeplatsen 2016.

Efter avhopp från andra lag så fick BSK möjligheten att trots andraplatsen avancera till division
5 för säsongen 2018. A-laget antog den utmaningen så 2018 spelas det div. 5 fotboll på
Sätervallen.

Sida 3 av 6

Ungdomsfotboll
Ett pojklag P09 har deltagit ÖFF:s 5-manna seriespel som spelades med s.k. sammandragsspel.
BSK arrangerade det lördag 16 september. Sex lag och massor av anhöriga deltog och det
grillades korv och hamburgare.
Det finns även ett antal barn utanför P09-laget som deltagit i träningarna och som behöver nya
ledare för säsongen 2018.

Motion
Gymnastik
Under vår- och höstsäsongen har gymnastiks- och spinning pass hållits i Folkets Hus.
Ledare har varit Marina Karlsson, Åsa Tillmar och Ingela Göransson Aarna.
Bamsegympa
S.k. Bamsegympa för barn mellan 4-6 år har hållits i gymnastiksalen under hösten. 23 barn
var anmälda. Ledarna Malin Wikström och Anna Lindh genomgick en utbildning i
Stockholm som en del av förberedelsearbetet.
Innebandy
Motionsinnebandy för herrar har genomförts under ledning av Robin Taylor.
Skidspår
BSK har under två perioder (totalt ca 20 dagar) haft ett 6 km skidspår runt Tegelsäter. Mats
Malmehed är snöskoter- och spåransvarig
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 sommaren välbesökt. Följande har hänt vid badet:
- Bägge badhytterna har målats.
- Dasset har målats och fått nya knutbrädor, foder och renoverade dörrar.
- Underredet av flotten har renoverats.
- Skylten vid vägen har renoverats.
- Kommunen har satt upp en ny räddningsstation med räddningsflotte, livboj och båtshake..
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.
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Sätervallen
På Sätervallen har en del hänt under året, bl.a.:
- Bygget av ett nytt ”tvåbilsgarage” har påbörjats. Avsikten är att ha traktorn, snöskotern
samt en arbetsbänk där. Det som återstår att göra under våren 2018 är att montera
dörrar, fönster, avvatttning och dra el. Därefter ska de uttjänta förrådsbyggnaderna
rivas.
- Ett förråd har byggt vid boulebanorna.
- Delar de gamla ruttna staketen har tagits bort.
- Två f.d. BSK 5 manna-mål har skänkts tillbaka till BSK av en privatperson.
- Fotbollsplanerna hyrdes ut till Ekängens IF vid några tillfällen.
- Grönytorna vid vår anläggning samt även vid Servicehuset (som BSK sköter på
entreprenad) har klippts och underhållits.

Arrangemang
Klubbmästerskap i Biljard:
Hölls 11 mars i fritidsgården och klubbmästare blev för första gången Kent Karlsson som
segrade över förra årets vinnare, Håkan Schultz. Håkan Schultz och Niklas Fahlstedt hette
arrangörerna.
Midsommarfirande:
För 36:a året i rad firades midsommar på Sätervallen. Arrangemanget var mycket lyckat.
Aktiviteter: Dans runt stången med livemusik och sång av Jessica Dahlberg, kaffeservering,
chokladhjul, luftgevärsskytte, bollkastning, straffsparkar, fiskdamm samt lotterier. Björsäters
Scoutkår hjälpte till under dagen med några stationer. Nettovinsten blev ca 17.000 kr.
Simskola
Simskolan gick av stapeln V30-31. Huvudansvariga för arrangemanget var Sparbanken
Åtvidaberg. De sponsrade med lönen till simskolläraren Elisabet Andersson från Åtvidaberg
som för andra året genomförde simskolan på ett mycket proffsigt sätt. BSK bidrog genom att
sätta upp simstängerna och flytlinan.
Björsäter Triathlon:
Det 24:e Björsäter Triathlon genomfördes 5 augusti under ganska tuffa förhållanden för de
tävlande p.g.a. en kraftig vind som skapade jobbiga vågor vid simningen och en tuff
motvind under cyklingen upp till vändpunkten i Värna. Vattnet var dock behagliga 21 gr.
Förutom vinden så var vädergudarna på vår sida med grått tråkigt duggregn på morgonen
och störtregn en timme efter avslutningen men under tävlingen soligt och torrt. Det blev
med minsta möjliga marginal (1 pers) nytt deltagarrekord i soloklasserna, 165 personer.
Däremot ökade andelen damer markant från tidigare maxantal 40 till över 60. Segrarna tog
bägge sina första inteckningar i vandringspokalen. I herrklassen Linus Pettersson, Peking
Athletes, och i damklassen Ida Wånggren, Team LeWa Sport. Lagvinsten gick till
Norrköping Triathlon som också passerade mållinjen först av alla på strax över 50 minuter.
Ansvarig för arrangemanget var Leif Granström.
Östgötaklassikern Triathlon
2017 så skapade BSK tillsammans med Ekängen Triathlon och Sturefors Triathlon den nya
”Östgötaklassikern Triathlon”. De tre snarlika tävlingarna genomfördes precis som tidigare
var för sig men resultaten sammanräknades för att dels för att få en slutsegrare men
framför allt för att belöna de som genomförde alla tre loppen. Cykelspecialisten i
Linköping var huvudsponsor i form av presentcheckar på 2000 kr till vinnarna som var
Madeleine Thornström i damklassen och Jimmy Thörnberg i herrklassen. 2000 kr lottades
även ut bland de 35 personer som genomförde alla tre loppen.
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Trimbingo
BSK har arrangerat trimbingo i motionsspåret. Lotterna såldes i kiosken vid matcher och
andra arrangemang samt ett antal tisdagar. 4-16 personer deltog varje gång. Malin
Wikström var ansvarig.
Risten Runt
Sista söndagen i september gick den fjärde upplagan av Mtb-loppet Risten Runt av stapeln.
Årets lopp blev det tyngsta som genomförts. Det var ett slitigt lopp, allt regn hade gjort
banan tung och lerig. Banstäckningen skiljde sig något mot tidigare år, två nya backar hade
lagts till och istället för att köra samma sträcka i slutet som i starten så gick slutsträckan
över hagarna innan målgång på Sätervallen. Totalt var det 152 st. startande.
Vinnare blev för andra året i rad Albin Johansson och i damklassen Malin Karlsson, också
för hon för andra året i rad. Ansvarig var Anders Sundén.
Bastu
Varje fredag kl. 17 (utom sommartid) 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. Ansvariga har varit Jan Fredriksson och Lars Öhrling.

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. Försäljningen har ökat markant under 2018. Ansvarig har varit Malin Wikström.
Träff för BSK-eldsjälar
30/11 bjöds alla som aktivt jobbar ideellt för klubben på smörgåstårta i klubblokalen. Under
kvällen anordnades också en frågesport om året som gått i sportklubben.
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Bokslutet redovisas i bilaga, vinst och förlustkonto för räkenskapsåret 2017-2018.

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 2018-02-26

Ordförande
Ulf Jönsson

Sekreterare
Leif Granström

Bilaga 1

Bilaga 2

