Björkforsbladet 2020 Vinter
Nu är det dags för ett nytt verksamhetsår och då vill vi
Inleda med att i detta Björkfors Blad göra en tillbakablick
på 2019.
Valö
Under 2019 såg säsongen på Valö ut som många år tidigare med
danskväll i början av juni och traditionsenligt midsommarfirande på midsommarafton.
Alve Gustafsson, som under många år varit musiker och ledare av dansen kring
stången, tackade för sig. Dansbanan har också varit uthyrd till fester och bröllop.
Caféeet, som arrenderas av Susanne Jonsson, var även denna sommar mycket
välbesökt.
Skidor
Skidsektionen hade även 2019 vädrets makter mot sig. Det blev några veckors skidspår
vid klubbstugan och i övrigt är skidåkarna hänvisade till barmarksträning eller de
konstsnöspår som finns inom länet. Trots dessa förutsättningar hade klubben 13
skidåkare som genomförde någon av Vasaloppets distanser.
Orienteringen
Orienteringen har fortsatt många deltagare på både träningar och tävlingar. Säsongen 2019
innehöll flera tävlingsarrangemang, Ungdomsserie, Veterantävlingar och en nationell tävling för
alla åldrar . Det som utöver O-Ringen inte inträffar så ofta var att vi stod som arrangör av
Östergötland Orienteringsförbunds eftersäsongsläger för ungdomar. Det var ca 100 ungdomar
som under ett dygn, från lördag lunch till söndag lunch, tränade orientering och umgicks med
utgångspunkt från Liljeholmens Folkhögskola. Det blev ett mycket lyckat och uppskattat
läger för deltagare och de ledare som var ansvariga.

Friidrott
Sommarcupen har traditionsenligt genomförts med sex deltävlingar och nyheten
för året var en deltävling i Brokind. Totalt blev det 198 starter vilket var en
ökning mot föregående år. Friidrottsträningen fortsätter som tidigare med verksamhet i
Åsundahallen vintersäsong och Åsundavallen sommarsäsong
Övrig verksamhet
Klubbstugan i Rimforsa har fått lite ”uppfräschning” med syfte att minska elförbrukning och
förbättra ventilationen. Den sk Måndagsgruppen sköter det fortlöpande underhållet av stuga
och omkringliggande område. Enligt traditionen genomfördes en nyårsaktivitet som denna gång
lockade många besökande till aktivitet med tipspromenad, orienteringsbana och/eller fika.
Torsdagskvällar har klubben fortsatt motionsgympa i Björkfors Gymnastiksal med en trogen
skara motionärer.

O-Ringen 2019 genomfördes på bästa sätt och utvärderingar från deltagare och
funktionärer har varit positiva. I vår förening var det vätskefunktionen som
engagerade flest medlemmar. Det blev intensiva och svettiga dagar, för varmt var
det! Under hösten hade vi en avslutande träff i klubbstugan för klubben. Samtliga ORingenföreningar hade också en gemensam avslutningsfest i Norrköping i december
där ett 20-tal från klubben deltog.
Det ideella arbete som lagts ner på detta arrangemang har bidragit till en ekonomisk
ersättning till föreningen som nu möjliggör föreningens fortsatta
idrottsligaverksamhet för ung och gammal.
Vi kan nöjda knyta ihop ”O-Ringensäcken” för denna gång.

Detta händer 2020
From 1 januari 2020 har Riksidrottsförbundet beslutat att ledare för ungdomar
(upp till 18 år) ska uppvisa utdrag ur brottsregistret. Detta är ett steg i deras satsning för
säker idrott. Vi har från styrelsen tagit fram en rutin som vi ska tillämpa för att uppfylla
detta krav. From1 januari gäller också att Barnkonventionen har blivit lag men det finns
i våra stadgars mål och inriktning sedan tidigare beskrivet varför ingen ändring eller
komplettering kommer att genomföras.
Mycket kommer vara sig likt under 2020 dvs träningar, tävlingar, danskväll på Valö 5
juni, midsommarfirande,
Den årliga orienteringstävlingen kommer i år att arrangeras den 9 augusti i Grönebo.
Dagen före, den 8 augusti, är det Familjedag på Valö som är ett samarrangemang med
Kinda Kommun och flera andra föreningar.
Glöm inte att söka upp vår hemsida www.bgoif.se för att få uppdaterad information om
vad som händer.

Medlemskap i Björkfors GoIF
Dags att åter betala medlemsavgiften. Tillsammans med Björfors Bladet får du/ni
fakturan för medlemskapet i föreningen. Tacksam för att adresser, personnummer och
namn tittas över så att det stämmer innan betalning. Stämmer inte uppgifterna så
meddela vår kassör Bengt-Ove Blomkvist bgoif@bgoif.nu
Går du i bilköpstankar och inhandlar den på Grahns bilar i Kisa eller
Tranås. Meddela klubbens kassör så får klubben en extra sponsring med
1000 kr för varje bil, ny som begagnad.

Årsmöte i Björkfors GoIF

2021
1-2 maj
10 mila 2021….nu är det dags för nästa arrangemang. En utmaning i Skärgårdsmiljö för deltagare
men också för oss som arrangör. Vi är tillsammans med klubbarna Söderköpings OK, Norrköping AIS,
Hammarkinds OK, Gamleby OK och Västerviks OK arrangör av denna stortävling som i år har
75-årsjubileum. 10 mila var år 1945, då den startade, den första mångmannastafetten och första året
deltog 66 lag.
Förra året var knappt 1000 lag anmälda, med ganska jämn fördelning mellan ungdomskavle, damkavle och
10milakavlen. 2021 avgörs tävlingen i Valdemarsvik med arenan placerad på Grännäs.
Vi behöver alltså åter mobilisera våra krafter inför detta då det kräver en stor
mängd funktionärer främst under tävlingsdagarna i maj 2021. I skrivande stund är det inte klart om/vilken
”huvuduppgift” klubben kommer att ha men det vi vet är att vätskefunktionen ej kommer att vara aktuell.
Vi återkommer med besked kring detta så fort vi vet. Har du något speciellt du vill göra ska du meddela även
det.
Boka in i din kalender redan nu och anmäl dig samtidigt som blivande funktionär till klubbens funktionärssamordnare Karin Gustafsson och Cecilia Björkhammer (kontaktuppgifter nedan). Alla kommer att behövas,
ung som gammal.
Kontaktuppgifter:
Cecilia Björkhammer
Karin Gustafsson

cissi.bjorkhammer@loopen.com tel 0702-216166
rimforsa@gmail.com
tel 0708-211336

Vid frågor kan du även vända dig till: Kjell Holmström kjhol@hotmail.com tel 0708-390035 eller
Anna Kullberg la.kullberg@kindamail.se tel. 0705-084523

Onsdagen den 4 mars
Klockan18.30
Björkfors skola
Efter årsmöteshandlingar bjuder vi på enklare
förtäring och fika.
Välkomna!
Styrelsen
Dagordning vid Årsmöte med Björkfors GoIF
§ 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
§ 2. Mötets behöriga utlysning.
§ 3. Fastställande av dagordningen.
§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 5. Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande skall justera protokollet,
samt rösträknare.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019.
§ 7. Sektionernas verksamhetsberättelse 2019.
§ 8. Resultat och balansräkning för 2019.
§ 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2019.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019.
§ 11. Verksamhetsplan 2020.
§ 12. Fastställande av budget för 2020.
§ 13. Fastställande av medlemsavgift för 2021.
§ 14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen.
§ 15. Val enl. bilaga.
§ 16. Val av valberedning.
§ 17. Övriga frågor.
§ 18. Mötets avslutning.

Ordföranden har (sista) ordet!
Tack alla medlemmar som lägger ner tid och engagemang i stort och smått för vår förening, Vi kan med stolthet se tillbaka på ett år fyllt med aktiviteter. År 2020 ligger framför
oss med nya träningar, arrangemang, underhåll av våra anläggningar och fester m.m. Vi behöver alla bidra så vi blir många som delar på de olika åtaganden/uppdrag som vi har.
Vi ses!
Anna Kullberg Ordförande

