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Verksamhetsberättelse
För Björsäters Sportklubb år 2009
Björsäters Sportklubbs styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2009
Styrelse:
Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Leif Granström
Kjell Berglund
Yvonne Hjälle
Cecilia Nilsson
Anna Wärnelius
Gun Sundin
Kjell Mattsson
Susanne Wernholm

Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten under året.
Valberedning:
Valberedare har varit Hans Mattsson.
Revisorer:
Revisorer har varit Sören Wilhelmsson och Örjan Grundström.
Det har inte funnits någon suppleant.
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Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret
Ekonomi
Sportklubben har under året gett ett plusresultat.
Våra arrangemang såsom midsommarfirande och Triathlon har inbringat goda inkomster.
Bidrag från stat och kommun har ökat en aning. Särskilt bidrag har erhållits för renovering av
elljusspåret. Åtvidabergs kommun, Byalaget samt BSK är de aktörer som ska dela på kostnaden.
Klubben balanserar del av bidraget som ej nyttjats 2009, då arbetet kommer att slutföras under
våren 2010. Övriga intäkter i form av försäljning av New Body kläder har gett ett överskott på
nästan 12 000 kr
Ekonomin redovisas i sin helhet i särskild bilaga.
Sponsorer
Sportklubben har under året haft ca. 50 sponsorer som bidragit med pengar, varor eller tjänster.
Fotboll
Herrlag
A-laget har under året letts av tränare Sakari Hiltunen från Skärblacka. Laget spelade i ÖFF div. 6 södra
och kom näst sist. Se tabell nedan. Antalet spelare på våren var högt (över 20 st) varför vi tillsammans
med Örtomta GOiF även anmälde ett B-lag som senare under hösten tyvärr fick dra sig ur seriespelet
pga för få spelare. Sakari valde efter säsongen tyvärr att sluta sin tid i Björsäter efter två säsonger i
klubben. Ansvarig för seniorfotbollen inom styrelsen har varit Kjell Mattsson.
Poäng
FC Innerstan

20

18

1

1

100-12

88

55

Kurdiska FF

20

17

2

1

86-29

57

53

AC Studenterna

20

12

0

8

37-32

5

36

Tannefors IF

20

8

6

6

36-28

8

30

BK Linköping

20

8

5

7

40-44

-4

29

Örtomta GoIS

20

8

2

10

37-43

-6

26

LBK Gottfridsberg

20

8

2

10

35-52

-17

26

Brokinds IF

20

5

4

11

35-52

-17

19

Sturefors IF

20

5

2

13

33-48

-15

17

Björsäters SK

20

4

3

13

22-69

-47

15

Malmens FF

20

3

1

16

20-72

-52
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Ungdomslag
Under året har det varit tre ungdomslag, P-99, F-93, F-97 som deltagit i Östergötlands fotbollsförbunds
seriespel samt en fotbollskola för P/F 01-02
P -96-98 hade fem spelare som var intresserade av att fortsätta spela fotboll, tyvärr var de för få och
laget las ner, två av spelarna har spelat i Grebo under året. En ledarutbildning för ungdomsledarna
genomfördes under hösten, den var uppskattad bland deltagarna. Vi hade planerat för
ungdomsfotbollens dag i september, tyvärr blev det för få lag som kunde spela så det ställdes in.
Ansvarig för ungdomsfotbollen inom styrelsen har varit Leif Granström.
Ungdomsledare har för året varit:
P/F-01-02 :
F-97:
F-93:
P-99:

Freddie Lindell
Magnus Anspach och Bengt Fahlgren
Nathalie Åkerlund, Stefan Henriks och Niklas Fahlstedt.
Per Larsson, Mats Malmehed och Hans Mattsson.
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Forts. fotboll
Vid den årliga avslutningen för ungdomsfotbollen den 4/10 fick alla spelare varsin plakett samt korv,
läsk och godispåse. Ledarna tackades med presentkort för deras värdefulla insatser under året.
Följande utmärkelser delades ut:
F-97
Årets träningsflit
Årets fotbollsspelare
Årets fotbollskompis

F-93
Emy Anspach
Amelie Karlsson
Matilda Forsell

Årets spelare
Årets hjälte
Årets kämpe

Josefine Pilgaard
Ellinor Fahlstedt
Elin Bäckehed

P-99
Årets talang
Årets kämpe
Årets kämpe

Emil Mattsson
Tim Anspach
Petter Malmehed

Motion
Gymnastik
Anna Wärnelius, Ingela Göransson-Aarna och Marina Karlsson har varit ansvariga för spinning,
gympapass och årets nyhet pilates. Aktiviteterna har genomförts i Träffpunktens lokaler tre gånger
i veckan. Det har varit mycket god uppslutning på de olika passen.
Innebandy
Under våren och hösten har det genomförts innebandy i gymnastiksalen en gång i veckan
för både ungdomar och vuxna.
Ledare för detta har varit:
F-96-00:
P/F 01-02:
P97-00:
Vuxna:

Gun Sundin
Freddie Lindell
Mats Malmehed
Freddie Lindell

Anläggningar
Byrumsbadet
Under året har omklädningsrummen fått mer färg och trallgolv har lagts framför stugorna.
Bryggorna har oljats, grillarna har lagats. Tyvärr har en del saker stulits.
Nya åror till livräddningsbåten samt lås och toalettrullehållare till dassen har köpts nytt.
Byalaget har haft simskola under v.30.
Sätervallen
Fotbollsplanerna har fått sand och gödning, 11mannaplanen har ändrats med nya mått för att få mer
plats vid hörnor och inkast. Hjulen på 7-mannamålen har rustats upp.
Under våren anskaffades en bättre begagnad gräsklippare av märket John Deere med tredubbla knivar.
På senhösten anskaffades och installerades en luftvärmepump i fritidsgården i syfte att sänka
värmekostnaderna. Städ och fixardagar har varit den 18/4 och 10/10.
Anläggningsansvarig har varit Leif Granström och Planskötare Göran Läckhagen.
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Forts. Anläggningar
Elljusspåret
Under våren undersöktes vad som behövdes för upprustning av spåret. Kjell Mattsson blev
projektledare och tog Tobias Dahlberg och Ernst Nilsson till hjälp. Arbetet har pågått vid flera
tillfällen med ny kabeldragning och utbyte av stolpar. Den 12/12 var det äntligen dags för invigning,
luciatåg tipspromenad runt spåret och fyrverkeri, vid återkomsten till klubbstugan väntade korv med
bröd och lotterier. Kostnaden för renoveringen av spåret delas mellan kommunen, byalaget och BSK.
Under våren 2010 kommer underlaget i spåret att förbättras med spån/flis. Medel för detta finns kvar i
den ursprungliga budgeten.
Arrangemang
Intresse för en hockeyresa har tyvärr inte funnits i år.
Försäljning av New Body kläder med ett bra resultat.
Klubbmästerskap i biljard hölls den 25/4. Årets klubbmästare blev: Leif Granström
efter att ha besegrat Örjan Grundström i finalen.
I år har vi inte haft något klubbmästerskap i bordtennis.
Midsommarfirande
Årets midsommarfirande på Sätervallen gav troligen publikrekord, ca 1000 personer har uppskattats.
Som sedvanligt var det dans och lekar kring midsommarstången, under proffsig ledning av Catharina
Läckhagen, Maggan Olsson och Håkan Stensson, till musik av Anders Joacimsson. I serveringen som
för dagen satte försäljningsrekord, erbjöds bland annat kaffe, saft, bakelser och korv med bröd. Flera
olika aktiviteter fanns också, bollkastning, fiskdamm, luftgevärsskytte,chokladhjul, spikslagning och
straffsparkstävling. Som vanligt också många lotterier med vinstchanser av fina priser som skänkts.
Stort tack till alla som bidragit så arrangemanget kunde genomföras.
Triathlon
Den 12/8 var det dags för årets Björsäter Triathlon. Totalt deltog 95 tävlande uppdelat på 43 herrar,
19 damer och 12 lag. Simning 380m, löpning 4,1km, och cykling 18 km var utmaningen för deltagarna
även detta år. Stort tack till alla som hjälpt till med arrangemanget.
Herrklassen vanns av: Johan Olsson
Tid: 50,19
Damklassen vanns av: Karin Elf
Tid: 56,57
Lagklassen vanns av: Fredrik Carlén, Johan Nordqvist och Mikael Nilsson Tid: 50,56
Lotterier
Bingolotto
Bingolottoförsäljningen har minskat något, vi har tappat några prenumeranter, men fortfarande
säljs ca 40 lotter i veckan. Lars Öhrling säljer ett stort antal av dessa lotter. Vi har även haft
julkalenderförsäljning under nov/dec.
Övriga lotterier
BSK har under året haft försäljning av kräftlotteri, månadslotteri samt mållotto.
Lotteriansvariga har varit Lars Öhrling och Yvonne Hjälle.
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Övrigt
Kioskverksamheten
Kiosken har varit öppen under nästan alla matcher samt vid vissa arrangemang även i år.
Alla ungdomslag har varit ansvariga för försäljningen under ungdomsmatcher.
Vid A-lagsmatcher har Gun Sundin varit ansvarig. Gun har även haft uppdraget som kioskansvarig.
Ungdomsgård
Frivilliga föräldrar har under hösten startat en fritidsgård en kväll i veckan för bygdens ungdomar.
Aktiviteterna har pågått i fritidsgården vid Sätervallen, det har varit välbesökt och fungerat mycket bra.
BSK nytt
Inga nummer har utgetts under året eftersom det skulle bli en gemensam tidning
med andra föreningar i Björsäter.
Hemsidan på Internet
Sportklubbens hemsida www.bjorsaterssk.com har skötts av Håkan Schultz.
Bokslutet redovisas i bilaga, resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2009.
Slutligen vill styrelsen tacka alla ledare, funktionärer, domare, sponsorer, lottförsäljare, planskötare
och alla andra som under året bidragit till att BSK har kunnat bedriva den verksamheten som är så
viktig för bygden och framförallt för våra ungdomar.
Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande.
Björsäter 2010-02-23

______________________
Ordförande
Leif Granström

Signaturer övriga ledamöter:

_____________________
Sekreterare
Cecilia Nilsson

