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Verksamhetsberättelse för Björsäters Sportklubb år 2018

Björsäters SK:s styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2018:

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

Ulf Jönsson
Anders Sundén
Daniel Wärnelius
Leif Granström
Malin Wikström
Stefan Sundgren
Anna Lindh

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten samt ett budgetmöte.

Valberedning
Valberedningen utsågs av styrelsen på uppdrag av årsmötet 2018 och har bestått av Karl-Johan
Karlsson, Lina Wärnelius och Freddie Lindell.
.

Revisorer
Revisorer har varit Kurt Djurström och Håkan Stensson.

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2

Sponsorlista
Vinst och förlustkonto för räkenskapsåret 2018
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Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret

Ekonomi
Björsäters sportklubb gör för verksamhetsåret 2018 en förlust om 15 352 kr. Trots det negativa
resultatet är ekonomin fortsatt mycket god, klubbens egna kapital uppgår till 390 tkr och
samtliga inköp har gjorts med egna medel, inga lån är upptagna och några leasingavtal har inte
ingåtts.
Klubben har som tidigare år anordnat midsommarfirande, Björsäter Triathlon och MTB-loppet
Risten Runt som alla genererat goda inkomster samtidigt som utgifterna varit låga, tillsammans
ger arrangemangen en nettovinst om 94 tkr.
Våra sponsorer har bidragit mycket till vår verksamhet i form av tjänster, varor och pengar,
sponsorintäkter uppgår under verksamhetsåret till 68 tkr. Lotteriförsäljningen är även den en
stor inkomstkälla, lotterierna ger klubben en nettovinst om 59 tkr där bingolotto är det enskilt
största lotteriet.
Öppnandet av ett gym har inneburit stora utgifter i maskiner, redskap, lokalanpassningar och
uppstartskostnader. Ca 160 tkr har tillgångsförts med en avskrivningstid på fem år medan ca 80
tkr har kostnadsförts. Gymmet har även inbringat stora inkomster i form av försäljning av
träningskort samt insamling av pant, den andel av gymkorten som avser träning under 2019 har
skuldförts i posten Förutbetalda gymavgifter (127 tkr) då de avser ett framtida åtagande för
klubben.
På kostnadssidan utgörs de största posterna av underhåll av Sätervallen (87 tkr) där vi bland
annat köpt in nya duschar, ett regntåg för bevattning av fotbollsplanen och färg till
fotbollsplanen samt herrfotbollen (83 tkr) i huvudsak form av domar- och tränararvoden och
nya matchställ.

Sponsorer
Sportklubben har under året haft 39 sponsorer som bidragit med pengar, varor eller tjänster.
Totalt inkom ca 68.000 kr i pengar + div. varor och tjänster. En förteckning över sponsorerna
kan ses i bilaga 1.
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Fotboll
Herrlag
Herrlaget har tränats av Christian Johansson, Bersbo. Hjälptränare/lagledare var Daniel
Wärnelius och Stefan Sundgren. Efter avhopp från andra lag så fick BSK möjligheten att trots
andraplatsen 2017 avancera till division 5 för säsongen 2018. Laget placerade de sig på en
hedrande åttonde plats i div. 5 mellersta. Årets back: Simon Gustavsson. Årets mål: Daniel
Radford. Mest värdefulla spelare: Joakim Bendriss.

Ungdomsfotboll
Tre fotbollsgrupper har varit igång under året och de ansvariga har varit: Födda 13-14: Daniel
Wärnelius Födda 11-12: Emilia Sköldheden-Taylor, Jenny Carlgren och Lars Andersson.
Födda 9-10: Fredrik Carlgren och Kalle Forssmed. Pojklaget P09-10 deltog ÖFF:s 5-manna
seriespel som spelades med s.k. sammandragsspel. BSK arrangerade det lördag 22 september.
Sex lag och massor av anhöriga deltog och det grillades korv och hamburgare.
En ledarutbildning har hållits i Fritidsgården av ÖFF för ledarna.

Motion
Spinning
Under vår- och höstsäsongen har spinning pass hållits i Folkets Hus samt fr.o.m. november
i nya gymmet. Ledare har varit Marina Olausson och Ingela Göransson Aarna.
Move-it
En för året ny gymnastikaktivitet, Move-it, startades upp i BSK:s regi under hösten med
Lina Wärnelius som ledare. Cirkelträningspasset har genomförts två gånger i veckan och
varit väldigt populärt med upp till 25 deltagare varje gång.
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Bamsegympa
Bamsegympa där 17 barn i åldrarna 3-6 år deltog genomfördes februari-april under ledning
av Malin Vikström.
Innebandy
Motionsinnebandy för herrar har genomförts under ledning av Robin Taylor.
Skidspår
BSK ordnade under perioden februari till april ett 6 km skidspår runt Tegelsäter. Mats
Malmehed har varit snöskoter- och spåransvarig. Beslut om inköp av en nyare och för
ändamålet bättre anpassad snöskoter togs under hösten.
Isbanan
Isbanan vid skolan har spolats av Lars Andersson 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.

Gymmet
I november 2018 öppnade sportklubben ett obemannat dygnetruntöppet gym som
medlemmarna har tillträde till via personlig nyckeltagg. Vid utgången av 2018 hade
gymmet 96 medlemmar vilket är ca 20% av invånarna i Björsäter. Åldern på de som köpt
gymkort sträcker sig från 15 till 73 år med en medelålder på 45 år, 57% är kvinnor och
43% är män, gymmet attraherar en stor målgrupp och har gett klubben många nya
medlemmar. Förutom individuell träning finns det möjlighet att delta i de olika gruppass
som anordnas; spinning, seniorgympa samt cirkelträningspasset Move it som alla varit
välbesökta.
Införandet av en gymverksamhet hade tidigare tagits upp i styrelsen och för att se om det
fanns ett intresse för att starta ett gym genomfördes under våren en enkätundersökning i
Björsäter med omnejd, ca 400 enkäter delades ut och svarsfrekvensen var hela 17 %. Av
enkätsvaren framgick att ett 100-tal personer var intresserade av ett gym och att cirka 80 av
dem kunde tänka sig att göra förköp av gymkort för att få in finansiering. Svaren från
enkätundersökningen presenterades på en workshop där förutom utformningen och driften
av ett gym diskuterades även Grytgöls IK höll en inspirationsföreläsning där de berättade
om hur de får saker att hända i sin förening. Till förstudien beviljades BSK 20 000 kr i
projektstöd från Leader Folkungaland och SISU stod för kostnaden för Grytgöls
inspirationsföreläsning.
För att skapa en medvetenhet om gymprojektet bland boende i Björsäter anordnades två
pantinsamlingar och en pantstation inrättades vid idrottsplatsen, boende kunde på så sätt
genom Pantameras föreningskoncept bidra till finansieringen av gymmet genom att skänka
burkar och flaskor.
Gymprojektet genomfördes i en löst sammansatt projektgrupp som gjorde studiebesök på
ett annat obemannat gym, tog in offerter från gymleverantörer samt tittade på olika
potentiella lokaler.
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Valet av lokal föll på övervåningen på Ekgården som är byns före detta äldreboende.
Klubben är andrahandshyresgäster och har möjlighet att hyra lokalerna av kommunen till
och med mars 2021 då deras hyresavtal löper ut. Som leverantör av gymutrustning valdes
Motion & Fitness.
Innan gymmet öppnades gjordes lokalerna i ordning; väggar målades om, gymmattor lades
in i några av rummen och lokalerna storstädades. Iordningställandet möjliggjordes tack
vare ett tjugotal engagerade medlemmar som hjälptes åt att måla, städa och fixa.
För att driva gymmet finns en gymsamordnare, en träningsgrupp, en teknikgrupp och en
trivselgrupp. Träningsgruppen ska verka för att träningen på gymmet blir så bra som
möjligt, teknikgruppen står för service och underhåll av maskiner och lokaler medan
trivselgruppen verkar för att trivseln på gymmet blir så bra som möjligt. Gymsamordnaren
för dialog mellan BSK:s styrelse och grupperna. Städning utförs av frivilliga medlemmar
som genom att städa får rabatt på sitt nästa gymkort.
Under den korta tid som gymmet varit öppet har verksamheten fungerat tillfredställande
utan några incidenter. Att vi verkar i ett litet samhälle där alla känner alla tror vi bidrar till
att alla håller ordning i gymmet. Under det kommande året kommer gymmet fortsätta
utvecklas med inköp av fler maskiner och träningsutrustning och vi kommer också påbörja
en plan för hur vi ska göra när hyreskontraktet med kommunen löper ut där huvudspåren är
att antingen bli förstahandshyresgäster eller att bygga ny lokal vid vår fotbollsplan där
befintliga lokaler (omklädningsrum och samlingslokal) är i behov av renovering.

Byrumsbadet
Byrumsbadet var under den extremt torra och varma sommaren väldigt välbesökt. Följande har
hänt vid badet:
- I april rensades från sly och mindre träd.
- Två nya badstegar har kommet på plats.
- En ny kraftigare sittgrupp har tillkommit.
- Gräsklipparen fick en service.
- Två träd nära dasset har tagits ned efter att det ena gick av och föll ner framför dasset en
vacker sommardag. Lyckligtvis blev ingen skadad och även dasset klarade sig utan skråmor.
BSK tackar 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.:
- Det nya garaget har färdigställts utvändigt. Dörrar, fönster och avvattning har monterats
och allt har färdigmålats.
- En ny bevattningsmaskin (s.k. regntåg) för fotbollsplanerna har anskaffats.
- Duscharmaturerna har bytts ut.
- Ett nytt golv och ett bättre begagnat kök har installerats i kiosken (klubbstugan).
- Ett helt nytt ute gym har satts upp av kommunen.
- Pumpen för bevattning har lagats.
- Träskyltarna ”Sätervallen” och ”Servering” har renoverats.
- En ny anslagstavla har satts upp vid ingången.
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- Gräsklipparen fick en storservice.
- Spårets har rensats från sly
- Grönytorna vid vår anläggning samt även vid Servicehuset (som BSK sköter på
entreprenad) har klippts och underhållits.

Arrangemang
Årsmöte
Hölls 26 februari i fritidsgården
Klubbmästerskap i Biljard:
Hölls i mars i fritidsgården och klubbmästare blev för andra gången Håkan Schultz.
Håkan Schultz och Niklas Fahlstedt hette arrangörerna.
Midsommarfirande:
För 37:a året i rad firades midsommar på Sätervallen. Arrangemanget var mycket lyckat.
Vi genomförde ett sedvanligt arrangemang på Sätervallen förutom att vi inte fick till nån
straffsparkstävling. Ett lyckat arrangemang som drog något fler besökare än vanligt. Det blev
inkomstrekord på flera av våra aktiviteter.
Familjedag på Sätervallen
I kommunens regi ordnades en familjedag på Sätervallen 21 juli. Hoppborg, papperskonst och
målning anordnades. BSK ordnade lite extra aktiviteter i form av Bamsegympa och hinderbana
för barn samt uppvisning av spinning, Move it och gymnastik för vuxna.
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 tredje året i rad genomförde simskolan på ett mycket proffsigt sätt. BSK bidrog genom
att sätta upp simstängerna och flytlinan.
Björsäter Triathlon:
144 solodeltagare och hela 14 lag deltog. och gjorde det 25:e loppet till en riktig folkfest.
T.o.m. vädret var på vår sida, vi slapp den värsta hettan denna 30-graderssommar. Blåsten
var dock lite jobbig, framför allt under simningen med skapliga vågor att brottas med. Emil
Lönn, Räddningstjänsten Linköping, vann sitt andra lopp (vann även 2016), Mikaela
Karlström, IK Nocout, vann damklassen och Lag Norrköping Triathlon vann lag stafetten.
Beräknad bruttoinkomst ca 42.000 kr. Ansvarig för arrangemanget var Leif Granström.
Risten Runt
Risten runt genomfördes 30 september med 235 startande. Ett fantastiskt deltagarrekord.
Det kom in 100 efteranmälningar. Viktor och Therese Lindqvist från Tranås vann herrrespektive damklassen. Överlag ett väldigt lyckat arrangemang. Arrangör Anders Sunden
har fått flera mail med tack för en kul tävling. Nettovinsten blev hela 45.000 kr.
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 ca 10
bastubadare varje gång. Ansvariga har varit Jan Fredriksson och Lars Öhrling.
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Lotterier
Bingolotto
Bingolotter har sålts under året med fortsatt bra resultat, bingolottoförsäljningen har omsatt 96
tkr och genererat en vinst om 34 tkr. 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.
Styrelseutveckling
Styrelsen genomförde, tillsammans med de ledare i klubben som ville vara med, en s.k.
”Föreningsutveckling” i SISU:s regi på Högby spa utanför Borensberg fre-lör 19-20
oktober. Under konferensen diskuterades klubbens strategi och vision och tankar inför
framtiden, bland annat bestämdes att föreningens stadgar skulle ses över för bättre spegla
den verklighet som klubben befinner sig i samt att en ”framtidsträff” skulle hållas i början
av 2019 för medlemmar och andra intresserade så att styrelsen får med sig deras tankar och
idéer i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
Newbodyförsäljning
I oktober såldes det Newbodykläder för 18.000 kr, ca 4.000 kr i vinst
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Bokslutet redovisas i bilaga, vinst och förlustkonto för räkenskapsåret 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 2019-02-28

Ordförande
Ulf Jönsson

Sekreterare
Leif Granström

Bilaga 1

Sponsorer 2018
Namn

Adress

Ahlströms Grävsevice
Björsäters Bygg AB
Tryck & Media
Borkhults Grus &
Entreprenad
BoS Handel AB
Elajo
Fam. Anders Rask

Smedstorpsvägen 65

Gunnar Olsson
Fam.Ann Sundgren
Fam.Karl-Johan Karlsson
Fam. Kjell Mattsson
Fam.Kent Karlsson
Fam.Lennart Bergström
Fam.Malin Vikström Stefan
Fam.Tommy Aarna
Fam. Torbjörn Simonsson
Fam. Åke Andersson
Grus & Cement
GWs Bygg AB
Herrsäters Gård
Högboda Gård
Höstbäcks Gård
ICA Supermarket
Klacketorps Gård
Mannes Bygg
MGC AB
Minec
Mårtens Handel
Nostalgikvarnen
Solviks Gård
Svensk
Fastighetsförmedling
Ternstdet
Tryck & Media
GMK&Söner AB
Åtvidabergs Bostads AB
ÅtvidabergsHus
Åtvidabergs Sparbank
Åtvidabergs Vulk AB
Östgöta Metall & Skrot

Målstena Björkstena
Box 176

Klockarvägen 3
Yxnerumsvägen 4
Sjukhusgatan 4
Björsäter Kvarntorp
Adelswärdsgatan 6 lgh
1106
Klockarvägen 3
Smedstorpsvägen 87
Stationsvägen 9
Hantverkarvägen 4
Smedstorpsvägen 71
Smedstorpsvägen 73
Ga Åtvidsvägen 7
Missmyra Sjöängen
Björsäter Mörkedal
Vrånghult
Hantverkarvägen 5
Värna Herrsäter
Björsäter Högboda Gård
Höstbäck Gården
Tilasvägen 2
Björsäter Klacketorp 1

Kontakt
Per-Arne Ahlström
Roine Gustavsson
Thomas Liljegren

Sponsring

Lars Örtengren
Bo Ståhl
Tomas Wärnelius
Kräftor

500 gymmet

Björsäter Solvik Gård

Gunnar Olsson
Ann Sundgren
Karl-Johan Karlsson
Kjell Mattsson
Kent Karlsson
Lennart Bergström
Malin Vikström
Tommy Aarna
Torbjörn Simonsson
Åke Andersson
Regina Pettersson
Gunnar Wärnelius
Jan Carlssson
Arne Karlsson
Jonas Nilsson
Peter Samuelsson
Bo Önnegren
Carl-Magnus
Alfredsson
Mia Götesdotter
Mikael Fransson
Anita Mårtensson
Torbjörn Nilsson
Lennart Andersson

Stortorget 1
Box 198
Norra Oskarsgatan 19
Box 195
Stationshuset 1
Box 100
Box 246
Prästängsvägen 9

Glen Johnsson
Helena Phil Persson
Per Lindqvist
Göran Karlsson
Fredrik Klint
Magnus Andersson
Christian Ottosson
Gitte Elvström

Bäckgatan

Mikael Pettersson

Bruksgatan 3
Kyrkängsvägen 19
Industrigallerian
Värnavägen 2
Hjulsbrovägen 106

Bryggor

Fotbollen
Kräftor

Gymmet
Gymmet
Gymmet
Kräftor
Gymmet
Gymmet
Kräftor
Kräftor
Fotbollen
Gödning
Kräftor

Gymmet

Gymmet

