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Verksamhetsberättelse för Björsäters Sportklubb år 2013

Björsäters Sportklubbs styrelse lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2013:
Styrelse
Styrelsen sammansättning har varit följande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Ulf Jönssom
Mikael Dahlström
Kjell Berglund
Leif Granström
Andreas Lind
Mats Johansson
Åsa Tillmar
Gustav Bergström

Syrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. Ansvarsfördelningen inom styrelsen
framgår av bilaga 1.
Valberedning
Valberedare har varit Karin Ahlström och Niklas Fahlstedt
Revisorer
Revisorer har varit Örjan Grundström och Sören Wilhelmsson.

Viktiga beslut och händelser under verksamhetsåret:
Ekonomi
Sportklubbens ekonomi har under året varit god. Tack vare 2012 års arbete med
ekonomin har vi i år kunnat ha en mer expansiv hållning i vår budget. Vi har investerat i
en ny gräsklippare och ett nytt hopptorn till Byrumsbadet. Till detta har vi delvis fått
bidrag från Åtvidabergs kommun. Till höstens spinningspass inköptes tio nya cyklar.
Newbodyförsäljningen gav ett stort plus till vår ekonomi. Både midsommar och
triathlon gav ett större plus än budgeterat.
Kommunens bidrag till Byrumsbadet och motionsspåret har räknats upp från en låg nivå
till en acceptabel nivå. Våra sponsorer har varit på ett gott humör och bidrar med mycket
till vår verksamhet. Vår största inkomstkälla står Lars Örling och hans försäljning av
bingolotter för.
Sponsorer
Sportklubben har under året haft 29 sponsorer som bidragit med pengar, varor eller tjänster.
En förteckning över sponsorerna kan ses i bilaga 2
Fotboll

Herrlaget:
Herrlaget har tränats av Rickard Skarin med Mats Johansson som lagledare. Laget placerade
sig sista plats i div. 6 södra. Säsongen förstördes framför allt av spelarbrist och dåligt
deltagande på träningarna.
Tabell div 6 södra 2013:
Vikingstads SK

18

18

0

0

88-14

74

54

Malmens FF

18

10

4

4

67-31

36

34

Bjärka-Säby GoIF

18

11

1

6

56-38

18

34

Hemgårdarnas BK

18

10

2

6

61-42

19

32

Hägerstads IF

18

8

0

10

42-42

0

24

Brokinds IF

18

7

2

9

34-39

-5

23

LBK Gottfridsberg

18

6

2

10

35-57

-22

20

Falerums IF

18

4

4

10

34-62

-28

16

Örtomta GoIS
Björsäters SK

18
18

3
3

4
1

11
14

33-79
25-71

-46
-46

13
10

Flickor 12 år (7-manna)
Laget tränades av Tobias Dahlberg, Mats Johansson och ? Väldigt högt spelardeltagande
både på träning och matcher. Det blev många förluster men också några härliga segrar. Laget
spelade i F12 mellersta B (ej resultaträkning). Övriga deltagande lag i serien var:
BK Tinnis 2, Hjulsbro IK 2, IK Östria Lambohov, Kisa BK, LBK Gottfridsberg, Mjölby AI
FF,och Tallboda IF.
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Motion
Gymnastik:
Under vår- och höstsäsongen har gymnastiks- aerobics- och spinningpass hållits i Folkets
Hus. Innan hösten drog igång så köpte BSK 10 nya spinningscyklar då de flesta gamla ej
längre gick att använda. Ledare för detta har varit Marina Karlsson och Anna Wärnelius.
Innebandy:
Under hösten har tre olika ungdomspass hållits en gång/vecka per grupp. Ledare för detta var
Leif Granström för födda 90-92, Niklas Fahlstedt och Rickard Strömbäck för 93-94 samt
Johan Wärnlius och Stefan Henriks för 95-97. Under vår och höst har även oldboyspass
hållits en gång per vecka samt seriespel varannan söndag under ledning av Michael
Tjärnliden.
Simskola
Under v29 anordnade BSK simskola och över 30 barn deltog. BSK tog över ansvaret för
detta från byalaget på deras begäran. Åsa Tillmar var huvudansvarig.
Byrumsbadet:
Byrumsbadet var denna varma sommar mycket välbesökt. Innan säsongen drog igång
anskaffades och monterades ett 1-meters hopptorn som varit populärt. Gräsklippningen har
skötts av Sören Kuisma mha en av BSK:s gräsklippare.
Sätervallen
På Sätervallen har en del åtgärder gjorts under året:
- Nya spelarbås har satts upp vid 11-mannaplan
- Spån har lagts ut i motionsspåret som även dränerats på ett ställe.
- En ny större dieseldriven gräsklippartraktor har anskaffats

Arrangemang:
Klubbmästerskap i Biljard:
Hölls i fritidsgården ?
Klubbmästare blev ?
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Midsommarfirande:
För 32:a året i rad firades midsommar på Sätervallen. Deltagarantalet var som vanligt
mycket stort. Cornelia ? ledde dansen runt stången. Aktiviteter: Cafe, dans kring stången,
chokladhjul, luftgevärsskytte, pilbåge, straffsparkar, fiskdamm, lotterier..

Björsäter Triathlon:
Hölls den 9 augusti och firade 10-årsjubileum. 9 damer, 51 herrar och 13 lag deltog.
Arrangemanget hade lockat fler Björsätersbor än åren innan vilket var särkilt glädjande. I
herrklassen tog Mattias Folkesson Örebro AIK sin tredje seger på tiden 53.26 och tog
därmed hem vandringspriset. I damklassen segrade Ida Kasselstrand på tiden 63.29.
Lagklassen vanns av lag Kasselstrand. BSK:s bäste deltagare blev Markel Bertilsson på 11:e
plats. Han fick även en välförtjänt minnesplakett då han som ende deltagare genomfört
samtliga tio lopp.

Fest för ledare och frivilliga:
.
Hockeyresa:
Den ? anordnades en sponsorbussresa till Cloetta Center och elitseriematchen LHC-Luleå.
Arrangmanget var mycket lyckat och som grädde på moset så vann LHC mycket oväntat
med 1-5.
Lotterier:
Bingolotto
Bingolotter har sålts under året med bra resultat. Framför under hösten då prenumeration på
lotter introducerades. I genomsnitt har det sålts ca 75 lotter/vecka under året och det är
fortfarande en av våra viktigaste inkomstkällor. Ansvarig har som vanligt varit Lars Öhrling.
Övriga lotterier
BSK har under året även haft mållotto och kräftlotteri.
Ansvarig har varit Lars Öhrling.
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BSK-Nytt:
2 nummer av BSK-nytt har utgivits under året med Leif Granström som redaktör och
ansvarig utgivare.
Övrigt:
Kioskverksamheteten:

Tobias Dahlbergs döttrar har skött kiosken som varit öppen under herrlagets och F12-lagets
matcher mot en viss ersättning. Försäljningen har gått ganska trögt och gett i princip ett +- 0
resultat.
Försäljning av Newbody-kläder
Vi sålde kläder för ? vilket gav en inkomst på ? kr till klubben.

Bokslutet redovisas i bilaga, vinst och förlustkonto för räkenskapsåret 2013.
Slutligen vill styrelsen tacka alla ledare, funktionärer, domare, sponsorer, lottförsäljare,
planskötare och alla andra som under året bidragit till att BSK har kunnat sin verksamhet.
Styrelsen ställer härmed sina platser till förfögande.
Björsäter 2014-02-24

Ordförande
Ulf Jönsson

Sekreterare
Leif Granström

