Verksamhetsberättelse för Björsäters Sportklubb år 2019

Björsäters SK:s styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2019:

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

Malin Vikström
Anders Sundén
Ulf Jönsson
Leif Granström
Daniel Wärnelius
Stefan Sundgren
Bo Johansson

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten samt ett budgetmöte.

Valberedning
Valberedningen utsågs av styrelsen på uppdrag av årsmötet 2019 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
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019

Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret

Ekonomi
Björsäters Sportklubb omsatte under verksamhetsåret 2019 knappa 730 tkr vilket är en ökning
med 170 tkr jämfört mot verksamhetsåret 2018. Ökningen förklaras framför allt av
gymverksamheten som nu varit igång hela verksamhetsåret och omsatt drygt 190 tkr (jmf 28 tkr
2018).
Våra sponsorer har bidragit mycket till vår verksamhet i form av tjänster, varor och pengar,
sponsorintäkter uppgår under verksamhetsåret till 58 tkr. Lotteriförsäljningen är även den en
stor inkomstkälla, lotterierna ger klubben en nettovinst om 51 tkr där Bingolotto är det enskilt
största lotteriet.
Sportklubben gör för verksamhetsåret 2019 en vinst om 114 192 kr. Överskottet har framför
allt genererats av midsommararrangemanget, Björsäters Triathlon samt Risten Runt samt
kiosken som tillsammans gjorde en nettovinst om ca 95 tkr.
Årets resultat läggs till det egna kapitalet som vid årets utgång uppgår till totalt 504 tkr.
Styrelsens plan för det egna kapitalet är att göra en omfattande upprustning alternativt
nybyggnation av lokalen på Sätervallen så att även föreningens gym skulle kunna inrymmas
där.
Samtliga inköp under året har gjorts med egna medel, inga lån är upptagna och några
leasingavtal har inte ingåtts.

Sponsorer
Sportklubben har haft 31 sponsorer under 2019 som bidragit med pengar, varor och
tjänster. Totalt inkom 58 000:- kr i pengar + div. varor och tjänster.

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

Fotboll
Herrlag
Herrlaget har tränats av Christian Johansson, Bersbo, som gjorde sin sista säsong som tränare
för klubben. Hjälptränare/lagledare var Stefan Sundgren. Laget höll sig 2018 kvar i division 5
och har under 2019 spelat i division 5 mellersta. Laget avslutade seriespelet med fem raka
segrar och placerade sig på en hedrande sjätteplats av tolv lag.

Ungdomsfotboll
Två fotbollsgrupper har varit igång under året och de ansvariga har för gruppen födda 11-13
varit Daniel Wärnelius, Emilia Sköldheden-Taylor och Andreas Larsson. För guppen födda 910 har Fredrik Carlgren och Kalle Forssmed varit ledare, som under året gjorde sin sista säsong
som tränare för laget. Lag 09-10 deltog ÖFF:s 7-manna seriespel.

Motion
Innebandy
Motionsinnebandy för herrar har genomförts under ledning av Robin Taylor.
Skidspår
BSK ordnade under en vecka i januari ett 6 km skidspår runt Tegelsäter. Det var den enda
perioden under hela året som hade tillräckligt med snö.
Mats Malmehed har varit snöskoter- och spåransvarig
Isbanan
Isbanan vid skolan har spolats av Lars Andersson, Ricky Olausson och Freddie Lindell när
vädret så tillåtit.

Gymmet
Gymmet som öppnades i november 2018 har under året varit i fortsatt drift med möjlighet
för medlemmar att träna dygnet runt via personlig nyckeltagg.
Vid utgången av 2019 hade gymmet 86 medlemmar, varav 51 kvinnor och 38 män. Åldern
på de som vid utgången av året hade gymkort sträckte sig från 15 till 75 år med en
medelålder på 44 år. Gymmet attraherar därmed en stor målgrupp. Förutom individuell
träning har det funnits möjlighet att delta i de olika gruppass som anordnats; spinning ledd
av Marina Olausson, seniorgympa ledd av Ingela Göransson-Aarna samt
cirkelträningspasset Move it! som letts av Lina Wärnelius. Passen som anordnats har
uppskattas mycket av medlemmarna.
Större inköp som gjorts under året är speglar till tre av rummen, en motionscykel och en
roddmaskin.

Byrumsbadet
Följande har hänt vid badet:
- Skylten och dassdörrarna har oljats/laserats.
- Hopptornet lossnade en vacker dag och åkte ner i vattnet. En helt ny och säker infästning
gjordes och monterades med benägen hjälp av Tobias Dahlberg och Leif Granström.
- Patrik Friberg, fritidsutvecklare på kommunen, har vidtalats av Ulf angående
förbättringar. Han har fått ett halvt löfte att kommunen ska fixa en ny flotte, en ny bänk
och mer sand till stranden under 2020.
BSK tackar Per-Anders Ahlström som i vanlig ordning ställde upp med sin grävmaskin vid
iläggning samt Erik Rask som med sin traktor hjälpte till med 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, här är det viktigaste:
- En ny matchklocka/tidtagningsklocka har anskaffats.
- Den gamla snöskotern har bytts in mot en nyare Yamaha Viking bredbandare med
hög/lågväxel och back för 26.000 kr. Den gamla byttes in, vi fick 5.000 kr för den.
- Gräsklipparen har reparerats (drivning trasig) och fått en storservice.
- Spårets har rensats från sly och vildsvinsbök har återställts.
- Grönytorna vid vår anläggning samt även vid Servicehuset (som BSK sköter på
entreprenad) har med bravur och stor ihärdighet klippts och underhållits av framför allt
Stefan Örling.
- Kommunen beviljade under året ett investeringsbidrag till ny beläggning i elljusspåret om
35 tkr. Förutom anskaffning av 70 kbm flis har pengarna även räckt till utbyte av fem trasiga
LED-armaturer. På grund av dåliga markförhållanden har flisen ännu inte kunnat läggas ut,
detta kommer istället göras under 2020.
- I slutet av juli började en elkabel att brinna vid hydrofonen och brandkåren larmades ut.
Som tur var blev det ingen spridning på elden. Återställande av eldragningen kvarstår att
göra.
- Den s.k. ”Tödde-boden” har under en längre tid förfallit och en rivning påbörjades därför i
slutet av året under ledning av Gunnar Wärnelius, rivningsarbetet kommer fortsätta 2020.
- Jan Fredriksson har under året varit lite av en hustomte på Sätervallen och städat i
fritidsgården samt sett till att soptunnan ställts ut vid sophämtning.

Arrangemang
Årsmöte
Hölls 28 februari i klubblokalen, Sätervallen.
Klubbmästerskap i Biljard:
Hölls i mars i fritidsgården och klubbmästare blev Leif Granström.
Håkan Schultz och Niklas Fahlstedt hette arrangörerna.
Midsommarfirande:
För 38:e året i rad firades midsommar på Sätervallen. Arrangemanget var mycket lyckat med
många besökare. Positivt var att styrelsen fick hjälp av många frivilliga medlemmar att
genomföra arrangemanget, extra roligt var att många barn ville vara med och hjälp till.
Arrangemanget omsatte ca 26 Tkr och genererade ett överskott till föreningen om 18 Tkr vilket
är på ungefär samma nivå som föregående år.

Familjedag på Sätervallen
I kommunens regi ordnades en familjedag på Sätervallen 20:e juli. Hoppborg, bumperball och
pyssel anordnades av kommunen. BSK höll under ledning av Erica Dahlberg kiosken öppen.
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 fjärde året i rad genomförde simskolan på ett mycket proffsigt sätt. BSK bidrog genom
att sätta upp simstängerna och flytlinan samt möjlighet att förvara alla flythjälpmedel i en
låsbar behållare vid badet.
Björsäter Triathlon
Arrangemanget genomfördes som alltid första lördagen i augusti. Deltagarantalet var det
lägsta sedan 2010 med 61 herrar och 26 damer. Däremot var det tangerat rekord i lagstafett
med 17 lag. Ett ökat lokalt deltagande var ett glädjeämne. Arrangemanget gick i stort sett
smärtfritt. Segrarna var följande: Herrar: Jakob Svensson, Linköping, IK Nocout på 50.06.
Damer: Lisa Hermansson, Tranås, Terrible Tuesdays Triathlon Club på tiden 55.41.
Lagstafett: Team Willes på tiden 57.32. Ansvarig för arrangemanget var Leif Granström.
Risten Runt
Risten runt genomfördes 29 september med 217 startande. Fredrik Lagerkrantz, Svärtinge,
och Amanda Bohlin, Åtvidaberg, vann herr- respektive damklassen. Överlag ett väldigt
lyckat arrangemang, förutom en olycka där en deltagare körde av banan och skadade axeln.
Arrangör Anders Sunden har fått flera mail med tack för en kul tävling. Ekonomiskt sett så
blev det nytt rekord för ett BSK-arrangemang med över 49.000 kr i anmälningsavgifter.
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 10-15
bastubadare varje gång. Ansvariga har varit Jan Fredriksson och Lars Öhrling.

Lotterier
Bingolotto
Bingolotter har sålts under året med fortsatt bra resultat, bingolottoförsäljningen har omsatt 91
tkr och genererat en vinst om 26 tkr. Vi har även haft julkalenderförsäljning under nov/dec.
Ansvarig har varit Lars Örling.
Övriga lotterier
BSK har under året även haft mållotto, månadslotteriet och kräftlotteri. Övriga lotterier har
omsatt 30 tkr och genererat ett överskott om 25 tkr.
Ansvarig har varit Lars Örling och Ulf Jönsson.

Övrigt
Kioskverksamheteten
Kiosken har varit öppen under midsommarafton, alla fotbollsmatcher, Björsäter Triathlon,
Risten Runt samt Risten Runt. Kiosken har omsatt 36 tkr och genererat ett överskott om 15 tkr.
Ansvarig har varit Malin Vikström och Ida Kardell-Arwskog har varit till stor hjälp.
Newbodyförsäljning
I oktober såldes det Newbody-kläder för 24 tkr vilket gav 6 tkr i vinst
Förstudie allaktivitetshus
Under våren påbörjades en förstudie kring att uppföra ett allaktivitetshus på Sätervallen. För
genomförandet av förstudien beviljade Svenska Gymnastikförbundet ett bidrag om 50 tkr. I
förstudien fick boende i Björsäter möjlighet att delta i en enkätundersökning om vad de skulle
vilja att ett allaktivitetshus skulle innehålla, 63 personer deltog i enkäten. Utöver
enkätundersökning gjordes även besök i skolan i årskurs F-5 där barnen fick möjlighet att
komma med tankar och idéer om vad de skulle vilja göra i ett allaktivitetshus. Responsen i
såväl enkät och i skolan var positiv men däremot upplevdes intresset för att ideellt hjälpa till
med att genomföra projektet som väldigt begränsat. Projektet lades därför ner och bidraget till
gymnastikförbundet kommer att betalas tillbaka i början av 2020.
Tanken på att uppföra en ny byggnad på Sätervallen finns dock fortfarande kvar men den skulle
i så fall fokusera på sportklubbens befintliga verksamheter, där fotboll och gym skulle kunna
samlas på ett och samma ställe.
Julbord
I december bjöds ledare och styrelse och ledare på julbord som tack för de insatser som gjorts
under året.

Bokslutet redovisas i bilaga, vinst och förlustkonto för räkenskapsåret 2019.

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 2020-02-15

Ordförande
Malin Vikström

Sekreterare
Leif Granström

Bilaga 1

Sponsorer 2019
Namn
Ahlströms Grävsevice
Björsäters Bygg AB
Tryck & Media
Borkhults Grus & Entreprenad
Elajo
Fam. Anders Rask
Gunnar Olsson
Fam. Kjell Mattsson
Fam.Lennart Bergström
Fam. Torbjörn Simonsson
Fam. Åke Andersson
Grus & Cement
GWs Bygg AB
Herrsäters Gård
Högboda Gård
Höstbäcks Gård
ICA Supermarket
Klacketorps Gård
Mannes Bygg
Minec
Mårtens Handel
Solviks Gård
Svensk Fastighetsförmedling
Ternstdet
Tryck & Media
GMK&Söner AB
Åtvidabergs Bostads AB
ÅtvidabergsHus
Åtvidabergs Sparbank
Åtvidabergs Vulk AB
Östgöta Metall & Skrot

