BjörkforsBladet – vintern 2019
Återigen är det dags för ett vintrigt Björkforsblad innehållande information om året, inbjudan till
årsmöte med dagordning samt faktura för medlemskap.

Under 2018 har föreningen fortsatt haft en stor verksamhet med många olika aktiviteter. Tack alla
medlemmar som lägger ner tid och engagemang i stort och smått för att få detta att fungera!
• Friidrotten har under året haft en trogen skara deltagare på träningar och tävlingar. Finns det
fler intresserade ledare till denna verksamhet skulle vi möjliggöra för fler barn och ungdomar
att träna friidrott. Sommarcupen har traditionsenligt genomförts med sex deltävlingar.
• Föreningens affischnamn inom skidor är Robert Eriksson som sedan många år satsar på sin
idrott och ”abonnerar” på topp100-placeringar i Vasaloppet. Bristen på snö påverkar ju
möjligheten till skidträning men spårpatrullen försöker köra upp spår så snart vädret är
gynnsamt. Under 2018 kunde Barnens vasalopp genomföras under sportlovsveckan. Vi får
därför hoppas att 2019 får lite rejält med snö från februari och framåt så alla som vill åka
längdskidor får möjligheten.
• Valö gjorde en av sina bästa säsonger på länge, mycket tack vare den fina sommaren. Många
besökare på fiket och badplatsen och även välbesökta danser. Under året uppfördes ett
uterum för att göra ön mer tillgänglig för fika och aktiviteter under regntunga och lite kallare
dagar. Valö är verkligen en pärla i Kinda kommun med dess vackra natur.
• Orienteringen har många deltagare på både träningar och tävlingar, i många nivåer och
klasser. Det tycker vi såklart är jättekul och nämnas bör att vi under2018 hade fler ungdomar
som gjorde bra resultat och tog framskjutna placeringar i sina klasser.
• Vi har en ny sponsor dvs Grahns Bilar i Kisa. Avtalet innefattar förutom, en fast summa per
år, att föreningen får 1000 kr för varje såld bil till dig som är medlem. Vi behöver därför er
hjälp med att meddela kassören vid bilköp så att faktura kan skickas till bilfirman.
• I maj kom General Data Protection Regulation (GDPR) och under året har styrelsen gjort en
översyn av föreningens administration och nu ligger en information kring detta på vår
hemsida.
• En av de stora händelserna var annars att klubben tackade av Lasse Ekholm med blommor
och presenter efter elva år som ordförande på årsmötet. Han efterträddes av Anna Kullberg
som för de flesta är en välbekant person inom klubben. Stort tack för dina insatser som
ordförande, Lasse, och välkommen Anna att fortsätta utveckla klubben!
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Vad är händer 2019?
•

Den stora händelsen är att vi åter är med och arrangerar O-Ringen, en internationell
flerdagarstävling i orientering. Förra gången var 2007 och då i Mjölby. I år går tävlingen
under vecka 30 i Norrköpingstrakten med centralort och camping på Himmelstalund. Vårt
engagemang under denna vecka är mycket viktigt för att fullgöra vårt åtagande som
arrangörsklubb och därmed möjliggöra arrangemanget. Det är också en mycket viktig
inkomstkälla till föreningen. Vi ansvarar för att deltagarna får vätska under tävlingsdagarna,
på väg till start, ute i skogen och vid mål. Det innebär att vi behöver Dig som funktionär för
att klara detta och alla kan delta då arbetsuppgiften inte kräver kunskaper i orientering. Har
du inte redan anmält intresse för att vara funktionär hör av dig till Kjell Holmström eller
Joakim Kjellberg.
Du kan vara med enstaka dag eller hela veckan. Tillsammans får vi en rolig vecka med mycket
muggar, vatten och skratt!

Återigen konstaterar vi att klubben är en välmående klubb som lockar många att prova på träning i
olika former och i alla åldrar. Och att röra på sig – oavsett om det är i skog och mark, på en rundbana,
med skidor på fötterna eller för den delen med dansskor på en dansbana - är ett av de bästa sätten
att må bra.
Vid tangentbordet / Bengt

Wallin

Välkommen på årsmöte.
Årsmötet äger rum i Klubbstugan i Rimforsa – den 6:e mars kl 19:00.
Efter årsmötet bjuder vi på smörgåstårta och kaffe.

Dagordning vid Årsmöte med Björkfors GoIF
Onsdagen den 6:e mars 2019 – Klubbstugan i Rimforsa
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.

Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
Mötets behöriga utlysning.
Fastställande av dagordningen.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.
Val av två rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse 2018.
Sektionernas verksamhetsberättelse 2018.
Resultat och balansräkning för 2018.
Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning 2018.
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2018.
Verksamhetsplan 2019.
Fastställande av budget för 2019.
Fastställande av medlemsavgift för 2020,
(Förslag från styrelsen: Senior 200kr, Ungdom 100kr, Familj 500kr samt tävlingsavgift vuxen 300kr)
§ 15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen
§ 16. Val enl. bilaga
§ 17. Val av valberedning.
§ 18. Övriga frågor.
§ 19. Mötets avslutning
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