Verksamhetsberättelse
Året 2018
Fastställd av årsmötet 2019-03-27

Allmänt
Under 2018 har klubben arrangerat flera turneringar och hållit igång
träningsgrupper både inomhus och på beachen.
Under 2018 har klubben haft totalt 48 medlemmar 28 män, varav 16 ungdomar
och 20 kvinnor varav 12 ungdomar), att jämföra med 53 medlemmar vid
utgången av 2016.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av
•

Daniel Anundgård, ordförande

•

Olof Alexandersson, kassör

•

Niclas Svedling, vice ordförande

•

Javad Mokhtari, ledamot

•

Saloume Bazyan Pihl, ledamot

•

Jonas Nilsson, ledamot

•

Mahdi Alizada, ledamot

•

Ali Hashemi, ledamot

•

Mehdi Alizada, ledamot

•

Sharif Besharat, ledamot

Verksamhet
Beachvolleyboll
Den populära beachcup ångade på varje tisdag. Från mitten av juni snittade 20
spelare Parkskolans tre beachplaner och samlade poäng till slutspelet. Ett
slutspel där Sharif Besharat ledde inför stora finalen där han även var bäst för
dagen. Sharif försvarade fjolårets titel och tog även i år en dubbel och blev
sommarens totalsegrare och dagens klubbmästare.
Förutom denna beachcup har det spelats hejvilt med beachvolleyboll på
Parkskolan, Minnesgärdet och Surfbukten men någon riktig herr- och
damturnering blev aldrig av.
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Volleyboll
Herrlaget
Östersund har på herrsidan varit mindre aktiv än brukligt när flertalet av äldre
spelar mindre och våra nybörjare inte kommit igång med resandet än. Detta i
kombination med att det finns färre turneringar i närområdet (norra Sverige) att
delta på har gjort att herrlaget mest tränar mot veteranerna.
Herrlagets ordinarie träningstid har under 2018 varit öppen för att
träningsintresserade att delta på.
Damlaget
Träningstiden för damerna har hög aktivitet med Saloume Bazyan som tränare
där majoriteten består av gymnasieungdomar. Laget spelar och tränar en gång i
veckan och utvecklas positivt. Många spelare deltar även på våra öppna
träningar med juniorer.
Juniorer
Två pass i veckan tränar ungdomarna. Dessa tider är även öppen för alla där
både killar och tjejer tränar tillsammans. Saloume Bazyan Pihl är huvudtränade
och gruppen består av många regelbundna men också många nya spelare.
Kidsvolley
Barngruppen har gått från våren med lite sporadiska träffar till stabila träningar
varannan vecka där Daniel Anundgård är huvudtränare med bra hjälp från
intresserade föräldrar.
Herrveteranerna
Herrveteranerna håller sig i form genom att röra boll en gång i veckan. Varje
måndag kväll visar de ungdomarna hur riktig volleyboll spelas genom
träningsmatcher på PC.
Veteranernas årliga höjdpunkt är så klart Veteran-SM i Uppsala där Östersund
som ända lag hade både +35 och +50 lag. Äldre laget med en tuff lottning gjorde
en klart godkänd insats och slutade 4:a och yngre laget lyckades knipa
guldmedaljen.
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Ekonomisk redovisning
Kassör Olof Alexandersson redovisar de ekonomiska dokumenten i bilaga 1.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse bifogas i bilaga 2.

Avslutningsvis
Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka för året som gått.
Vi ser fram emot flera härliga stunder på volley- och beachvolleyplanerna under
2019!

För Styrelsen
2019-03-27
____________________________
Daniel Anundgård
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