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2018 - 31/12 2018

SÄTRA IDROTTSFÖRENING

STYRELSEN

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Suppleanter:

MEDLEMMAR

Kurt Andersson
Birgitta Carlsson
Claes Wannberg
Erica Ingvarsson
Stephan Styrsell
Johan Lööv
Maria Aldén
Satu Larsson

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 361 medlemmar (ökning med
55 st från förra året) enligt följande fördelning:
År
0-6
7 -20
över 21
totalt

Kvinnor
8
52
103
163

Män
5
57
136
198

MEDLEMSKAP
I FÖRBUND

Föreningen har varit ansluten till följande förbund:
Svenska Riksidrottsförbundet, Västmanlands Idrottsförbund,
Svenska Skidförbundet, Västmanlands Skidförbund, Svenska
Skidskytteförbundet, Västmanlands Friidrottsförbund, Svenska
Friidrottsförbundet och Svenska Cykelförbundet.

MÖTEN

Styrelsen har hållit 9 st protokollförda möten.
Årsmötet ägde rum den 21/2 2018 med 9 medlemmar närvarande.

EGNA ARRANGEMANG

Bastun har varje fredag varit öppen för allmänheten. 250 bad har
noterats under året. Svarta Maran, ett motionslopp i löpning alt. MTBcykling över 25 km med start i Västerfärnebo och mål vid Sätra Brunns
kyrka, arrangerades i samarbete med Svartådalens Bygdeutveckling ef.
den 8 september. Ett kortare lopp över 8 km och ungdomslopp över 800
m till 2000 m löpning arrangerades också. Totalt deltog 111st.

ÖVRIGT

Föreningen har ansvarat för skötsel och underhåll av Ishockeybanan samt
Klockarhedens fotbollsanläggning. I Gropen har en asfalterad slinga på 4
m bredd och 1,5 km längd färdigställts. Finansierats till stor del av
Arvsfonden och EU:s landsbygdsstöd. Att använda i första hand för våra
skidungdomars rullskidåkning.

SLUTORD

Vid verksamhetsårets slut tackar styrelsen kommun, förbund, övriga
organisationer och enskilda för det stöd som erhållits.
Till ledare utanför styrelsen och alla medlemmar riktas ett tack för det
intresse och arbete som nedlagts för klubbens verksamhet.
Det är styrelsens förhoppning att verksamheten under kommande år
ytterligare skall utvecklas.
Härmed ställs våra platser till årsmötets förfogande.
Kurt Andersson

Birgitta Carlsson

Claes Wannberg

Stephan Styrsell

Erica Ingvarsson

Johan Lööv

MOTION/SKIDSEKTION
STYRELSEN

Denna sektion ligger som tidigare under huvudstyrelsen.

TRÄNING

Snösäsongen 2017/18 började relativt sent men blev sen ganska intensiv.
Vi har ett troget gäng träningsvilliga barn och ungdomar från 8 år och
äldre. Sen är det en utmaning att det kommer nya små barn under hela
säsongen och att de dessutom börjar vid allt yngre ålder. Jätteroligt men
samtidigt svårt då kunskapsspannet blir stort i alla grupper! Skidsäsongen
avslutades 12 april.
Barmarksträningen drog sen igång igen den 18 sept. Då vi nu har en bra
asfaltbana i Gropen kunde vi äntligen åka mycket rullskidor men varvade
även med stavgång, styrketräning och löpning. Upptaktsmöte 18 oktober
med info om säsongen och klädprovning. Skidleken startade 8 nov och
redan den 27 nov kunde vi gå på snö för första gången. Spåret öppnade
för allmänheten 1 dec. Precis som förra vintern mer än fördubblades
antalet barn på träningarna när snön kom. Vi är nu ca 60 aktiva på
torsdagsträningarna och gör så gott vi kan för att dela upp dem i
hanterliga grupper och kunna erbjuda bra träning för alla! Vi har fått fylla
på förrådet av låneutrustning så det räcker till alla som vill låna!
Västmanlands U-team började sin säsong hos oss i Sätra med IFK
Sala som medarrangörer 1 sept. Hallstahammar och Medåker
delade sedan på en helg 22-23 sept. Nytt för i år var att träffarna
var två dagar; den ena dagen för alla, den andra för de äldre som
vill satsa lite mer och eventuellt kan vara intresserade av att
representera Västmanland i årets distriktstävlingar (ÍCA- resp.
Folksam Cup). U-Teamslägret i Idre genomfördes 15-18
november och blev återigen väldigt lyckat trots att det delvis fick
ske på barmark då det nästan fanns mer snö hemma än i Idre. 6
ledare och 17 ungdomar deltog från Sätra IF.
Vi har fått många frågor om teknikträning för vuxna så på prov har
sådan träning erbjudits på onsdagar från mitten av december. Ca 510 personer har deltagit.
Skidledare har varit Peter Larsson, Johan Lööv, Maria Lööv, Birgitta
Carlsson, Stephan Styrsell, Rickard Näsbom, Joakim Jansson, Jens
Strandberg och Jonte Larsson. Flera av de äldre ungdomarna har också
hoppat in som ledare vilket känns både roligt och tryggt för framtiden.

TÄVLING

Det blev många tävlingar på hemmaplan i jan/feb då Sätra
arrangerade 2 deltävlingar i Västmanlandscupen samt att IFK Sala
arrangerade sin deltävling hos oss pga snöbrist. Västerås
arrangerade sin deltävling parallellt med DM och avslutningen
blev självklart i Norberg med "Alpe de Klack" uppför
Klackbergsbacken. Medaljjakten i Norberg med sina
5 deltävlingar är fortfarande populär och ett par ungdomar har
även deltagit i Lilla Skidspelen, Matsboloppet, Högboskidan och
Avestaloppet.
Ett 15-20 tal personer som tävlar för Sätra IF har deltagit i
Vasaloppet, Kortvasan, Tjejvasan, Engelbrektsloppet,
Bessemerloppet, Moraloppet och AXA Ski Maraton.

Sätra IF's Albin Johansson har deltagit i Scandic Cup, Volkswagen
Cup, junior SM och fortsätter att göra fina resultat.
LÄGER

Då det inte blev något familjeläger det här året avrundade vi säsongen
med ett dagläger i Gropen 8 april med lek, bus och grillning! Orsalägret
blev inställt pga snöbrist.

ÖVRIGT

Vi fortsätter att ta emot barn i RIK-skolans verksamhet- 7 skolor
fick möjlighet att komma ut till Gropen och åka skidor vid 2
tillfällen vardera.
Årets sommarskoj bestod som vanligt av diverse utmaningar i
Gropen. På kvällen grillade vi på Heden och de som ville tältade
kvar. På söndagen avgjordes så slutligen "Slaget om
Gropen"...tredje gången gillt...frågan är bara vad vi ska hitta på
nu!?

IDROTTSPLATS

Asfaltering av ca 1,5 km av spåret samt en teknikyta utfördes i juni- ett
riktigt lyft för anläggningen. Speakerkojan har snyggats till med panel
och nytt tak. Staketsektioner har byggts för att dela av lekområdet från
spåret och belysningen över lekområdet har kompletterats.

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade, utsedda att granska Sätra IF:s räkenskaper för tiden 1/1 2018 - 31/12 2018, få efter
verkställt uppdrag avgiva följande berättelse.
Vi har granskat årsredovisningen, tagit del av räkenskaper och andra handlingar, samt vidtagit de
övriga granskningsåtgärder vi ansett erforderliga.
Enär vi funnit alla böcker väl förda, intäkter och kostnader vederbörligen styrkta föreslå vi årsmötet:
- att den i årsredovisningen intagna balansräkningen pr den 31/12 2018 fastställes.
- att föreningens kassaförvaltare och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid
årsredovisningen omfattar.

Sätrabrunn den 2019-02-01
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revisorer

