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Dagordning
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Val av ordförande för mötet.
3) Val av protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet.
4) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av dagordning.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
9) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av medlemsavgifter.
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets och räkenskapsår.
12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13) Val av :
a. 1 st ordförande för en tid om 2 år.
b. 3 st ledamöter för en tid av 2 år.
c. 2 st. revisorer för en tid av 1 år.
d. 3 st. ledamöter i valberedingen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande och sammankallande.
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Styrelsen för Bergums IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Styrelsen och dess arbete under 2020
Styrelsen har under året haft 14 styrelsemöten. Styrelsen har fortsatt arbeta med att förbättra struktur och
organisation inom föreningen. Vidare har styrelsen fortsatt arbetat aktivt med att hålla nere alla indirekta
kostnader får att kunna vända den kraftigt negativa ekonomiska trend som Bergum hade under 2017 och
2018 (och där föreningen landade på ett 0-resultat 2019). Samtidigt har styrelsen sökt ersättning för de
årliga arrangemang som normalt är viktiga inkomstkällor för föreningen men som blivit inställda under
2020 på grund av Corona.
Styrelsen har även, med hjälp av kansliet, säkerställt att alla inom Bergums IF som har en tät och
regelbunden kontakt med barn och ungdomar har uppvisat ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Styrelsen har även fortsatt arbeta för en utökad dialog och samarbete med den andra större
idrottsföreningen i området: innebandyföreningen IBK Bergum. Under Q1 2020 tecknade föreningarna
ett samarbetsavtal men i och med Corona har det inte varit möjligt att genomföra några gemensamma
aktiviteter.

Allmänt om verksamheten

Fotbollssektionen
Föreningen har haft 18 barn- och ungdomsgrupper i verksamhet under säsongen, varav 6 varit
flickgrupper, 11 pojkgrupper och 1 mixat. Varje grupp har innehållit ett eller flera lag.
Med A-truppen har 25-27 lag deltagit i verksamhet administrerad av Göteborgs Fotbollförbund.
Damlaget deltog i 7-manna serien med 2st lag även den administrerad av Göteborgs Fotbollförbund. De
större arrangemang som Bergums IF brukar vara med och arrangera t.ex Integrationsdagen,
Lerumsalliansen och Bergumsdagen har ställts in på grund av Corona. Därtill har näst intill samtliga
cuper som Bergums IF normalt deltar i ställts in under 2020.
Fotbollsskolan som genomfördes i början av sommarlovet bestod av 125 stycken barn, dock lite
förändrade förutsättningar för att hålla arrangemanget Coronasäkert. Som ett led i att utveckla och
uppmuntra våra äldre spelare så har ledare till fotbollsskolan rekryterats från våra 04/05/06-lag, både
pojkar och flickor.
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Anläggning
Under 2020 färdigställdes konverteringen av värmesystemet (från direktverkande till vattenburen) i den
gamla delen av föreningens klubbhus. Under hösten var det fortsatt problem med belysningen till
konstgräsplanen men till slut identifierades grundproblemet och reaktorerna till belysningen har bytts ut.
Ett av de gamla omklädningsrummen har byggts om till en serveringsyta och inredningen i köket är helt
ny. Stort tack till kansliet och de föräldrar som ställt upp och möjliggjort detta. Nu hoppas vi bara att
Corona passerar och att vi därigenom kan börja nyttja de nya/renoverade ytorna.
Under 2020 har styrelsen och kansliet fortsatt dialogen med kommunen om övertagande av
konstgräsplanen istället för planerad konvertering av existerande gräsplan till 7-manna konstgräsplan.
Vår förhoppning är att detta resulterar i att föreningen får tillgång till en helt ny konstgräsplan under
andra halvåret 2021.
Föreningen har sitt säte i Olofstorp.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
A-laget avancerade till div 6 genom en andraplats i serien.
Corona har lagt sordin på mycket av verksamhetens aktiviteter. Såväl egna arrangemang som cuper och
serier har ställts in.
Medlemsinformation
Bergums IF har under 2020 haft 450st betalande medlemmar.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
2 195
646
34

2019
1 773
3
21

2018
1 827
-207
23

2017
2 328
-175
26
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av
föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat

Årets

Totalt

resultat

resultat

890 428

3 270

893 698

3 270

-3 270
646 142
646 142

0
646 142
1 539 840

893 698

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

893 697
646 143
1 539 840

1 539 840
1 539 840

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 194 718
2 194 718

1 773 267
1 773 267

-298 418
-382 237
-538 364

-429 186
-448 367
-576 466

-242 256
-1 461 275
733 442

-235 482
-1 689 501
83 767

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-87 300
-87 300
646 142

-80 497
-80 497
3 270

Resultat före skatt

646 142

3 270

Årets resultat

646 142

3 270

Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2

Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

1

3
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2020-12-31

2019-12-31

2 817 433
2 817 433

3 065 476
3 065 476

11 800
11 800
2 829 233

11 800
11 800
3 077 276

97 650
70 237
326 100
493 987

46 100
11 895
239 075
297 070

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 230 314
1 230 314
1 724 301

788 370
788 370
1 085 440

SUMMA TILLGÅNGAR

4 553 534

4 162 716

Balansräkning

Not
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i ekonomisk förening
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Not

2020-12-31

2019-12-31

893 697
646 142
1 539 840
1 539 840

890 427
3 270
893 697
893 697

2 474 980
2 474 980

2 599 984
2 599 984

125 004
276 498
11 160
23 742
102 310
538 714

125 004
291 898
10 097
11 895
230 141
669 035

4 553 534

4 162 716

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader
Markanläggningar

4%
5,55 %

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Medlems- och aktivitetsavgifter
Idrottsverksamhetens intäkter
Lotterier, bingo m.m.
Statliga och kommunala bidrag, RF
Sponsring och reklam

2020

2019

602 890
173 177
59 544
1 250 431
108 676
2 194 718

430 370
269 002
140 647
862 574
70 674
1 773 267

2020

2019

1

1

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Not 4 Byggnader och mark
2020-12-31

2019-12-31

5 595 097

5 467 257
127 840

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-5 787
5 589 310

5 595 097

-2 529 621
-242 256
-2 771 877

-2 294 139
-235 482
-2 529 621

2 817 433

3 065 476

2020-12-31

2019-12-31

2 474 980
2 474 980

2 599 984
2 599 984

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristig skuld till kreditinstitut, förfaller mer än ett år
framåt i tiden

Olofstorp den 16 mars 2021

Georg Linden
Ordförande

Pernilla Jarl

Roman Kiejs

Michael Andersson

Johanna Meri Andersson

Karolina Persson

Tobias Sjöstedt
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Revisionsberättelse
Till Föreningsstämman Bergums IF, org. nr 857206-0898
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bergums IF för
räkenskapsåret 2021.
Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala
mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att revisionen är
planerad och genomförd för att i rimlig grad försäkra att redovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. Revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar. Jag anser att revisionen ger en rimlig grund för uttalanden nedan.
Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstryker

1) att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt
2) att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Göteborg 14 mars 2021

Patrik Andreasson

Verksamhetsplan för Bergums IF 2021*
Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt fastställda riktlinjer. Detta innebär för år 2021 följande.
Fotboll – Herrar
•

A-laget deltar i Div 6A

Fotboll – Damer
•

Damlag som deltar i 11-manna serien div 4 samt i 7-manna serien

•

Damjunior klass 2

Fotboll – Ungdom
Åldersgruppen 6 år anmäler sig löpande till sammandrag under året. De olika lagen i åldersgrupperna
7 – 9 år deltar i Lerums Fotbollsallians sammandrag samt Östra Leken. Pojklagen i åldersgrupperna
10 – 16 år och flicklagen i åldersgrupperna 10 – 14 år deltar i Göteborgs Fotbollförbunds serier.
Lagen kommer att delta i cuper under året. För pojkar och flickor 10-12 år rekommenderas Ulvacupen
och för 13-16 år Skadevi cup.
Bergums IF´s Fotbollskola för pojkar och flickor i åldrarna 7 – 13 år planeras vecka 26, juni månad
med deltagande av ca 140 barn och ledarna kommer från våra äldre ungdomslag.
Åldersgrupperna 12 år till 16 år anmäler sig till futsalserierna som finns via Göteborgsfotbollsförbund.
Samtliga Lag från 8 år till 16 år anmäler sig till 2st cuper/åldersgrupp.

Anläggningen
Investerings- och förbättringsplanen för 2021– 2022 uppdateras löpande utifrån hur förutsättningarna
ser ut.
•

Överlämning av konstgräsplan till förvaltning av Göteborgs kommun samt komplett byte av
konstgräsplan planeras under 2021

•

Arbetsdagar, en dag under hösten (datum fastställs av styrelsen). Arbetsdag för våren kommer
antagligen inte att genomföras på grund av restriktioner kopplade till Corona

•

Arbetet med att färdigställa uppvärmning av klubbhus.

•

Färdigställande av nytt kök sam införskaffande av utrustning som möjliggör uthyrning av
verksamhetens lokaler

Ekonomi
Det ekonomiska målet för 2021 är att uppnå ett nollresultat av verksamheten. För detta krävs ett aktivt
arbete inom hela föreningen med att skapa intäkter samt hålla nere kostnaderna. Uppföljning av
ekonomin sker löpande.

Arrangemang

Följande arrangemang ska genomföras med medlemmarna som resurs för att säkerställa lyckade
arrangemang.
•

Bergumsdagen under hösten 2021. Datum fastställs senare och beroende på Corona

•

Sammandrag Lerums Alliansen 3-3 spel (ca 20 deltagande föreningar) och 5-5 spel (ca 75
deltagande lag)

Övriga intäktsskapande aktiviteter är bl.a.
•

Sponsring

•

Lottförsäljning

•

Kioskförsäljning

Föreningsutveckling
Styrelsen strategi är att arbeta mot att styrelsens arbete uppnår en långsiktighet, trots att ledamöter
lämnar och nya kommer in, för att optimera verksamheten.

Ledarutveckling
Ett ständigt långsiktigt utvecklingsarbete, utifrån föreningens förutsättningar och behov, pågår. I detta
ingår 2 ledarmöten under året.
Ledarutveckling och ledarförsörjning är prioriterade områden inom föreningen.
Ledarutveckling sker enligt föreningens ungdomspolicy.
Arbetet med ledarförsörjningen sker enligt föreningens plan för rekrytering av ledare och funktionärer.
Stort behov av ledare/funktionärer föreligger vad gäller att hjälpa till vid matcher samt vid våra
arrangemang och fixardagar med olika göromål på idrottsplatsen. Härvid krävs ett aktivt
rekryteringsarbete.

*Corona

Givet nuläget där Corona (Covid-19) har fortsatt mycket hög spridning i samhället kommer samtliga
ovan nämnda planer att bero på den framtida utvecklingen av Corona och hur tillhörande
restriktioner formuleras. Bergums IF följer de råd & restriktioner som utfärdas av Sveriges
Fotbollsförbund

Budget enligt styrelsens förslag för 2021
Verksamhetsfinansiering, nettoomsättning
Föreningens intäkter:
Avgifter för medlemmar

586 000

Arrangemang och försäljning

235 000

Div. Bidrag

792 000

Övriga rörelseintäkter
Summa, föreningens intäkter

70 000
1 683 000

Föreningens utgifter:
Räntor och amortering
Ledare, inklusive ungdomsledare och reseersättning
Personal

284 000
90 000
425 000

Kansli

45 000

Anläggning & fastighet

40 000

Drift och underhåll

195 000

Material-varor

210 000

Träning & tävling

394 000

Summa, föreningens utgifter

1 683 000

Verksamhetsberättelse per lag
P 15
I september 2020 började pojkar födda 2015 träna utomhus på Bergumsvallen och hann
med att träna 6 gånger ute innan det blev dags att börja träna inomhus och där blev det 8
träningar innan pandemin satte stopp för fler träningar.

Det är ungefär 12 glada pojkar som kommer och tränar.

De har övat på passningar, skott och att dribbla. Stort fokus har lagts på att bli vän med
bollen.

/Ledarna

P 14
I september 2020 började pojkar födda 2014 träna utomhus på Bergumsvallen och hann
med att träna 7 gånger ute innan det blev dags att börja träna inomhus och där blev det 6
träningar innan pandemin satte stopp för fler träningar.
20 fotbollsintresserade pojkar och 6 ledare är med på träningarna, där vi fokuserar på att bli
kompis med bollen genom att träna på att skjuta på mål, passa kompisar, dribbla och spela
match.

/Ledarna

PF 13
Gick från 2 till 6 tränare (varav 5 av 6 nya) och ca 25 barn i slutet (började med ca 35 barn).
I början av året var PF-13 yngsta gruppen och innehöll även barn födda 14 och 15. Detta
ändrades i slutet av våren 2020, och gruppen blev renodlad PF-13.
Perioden Januari-Februari hade vi inomhusträning i Gunnilseskolan.
Ett futsal-sammandrag i februari och ett i mars. Perioden Mars – Juni hade vi
utomhusträning på konstgräs.
Perioden Augusti till Oktober hade vi utomhusträning på gräs.
September lyckades vi få till en träningsmatch 3 mot 3 för flickorna mot Lekstorp.
Perioden November-December hade vi inomhusträning i Lärjehallen.

/Ledarna

F11/12
F11/12 är stabilt gäng med mycket energi.
Vi är en bit över trettio aktiva som haft en finfin resa tillsammans under året som gått.
Då match utbudet i cup form har varit begränsat har vi ändå i ganska stor utsträckning fått
göra det tjejerna gillar mest, spelat match.
Efter bokslut, genom sammandrag, serie, träningsmatcher samt två cuper - Förbo Cup,
Wilhelm Fribergs Minnes Cup landade vi på 138 enskilda matcher.
Efter sommaruppehållet introducerade vi nästa års spelform 7manna som vi också fick känna
på i matchform genom WFM.
Mellan matcherna har det också blivit en del träningar, 77 tillfällen. I övrigt, har det blivit div
försäljning med kakor, kryddor och aktiviteter genom bowling och lägergård.

Ledarna

P10
26 pojkar är med i laget och vi är 6 ledare som hjälps åt.
Detta år har varit ett annorlunda året som överskuggats av pandemin vi levt med. De cuper vi tänkt
delta i har ställts in och flera av våra planerade aktiviteter har inte blivit av.
Vi har tränat och spelat serie spel som alla andra utan publik. I höstas fick vi ha kiosken öppen på
matcherna.
Vi tränade inne i Gunnilsehallen i januari-mitten av mars. Vi tränade i två grupper.
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Antal träningar
Antal matcher
3 st
4 st
3 st inne och 3 ute på planen.
7 st
6 st
3 st
4 st
2 st
2 st
3 st
2 st
8 st
3 st
9 st
1 st
9 st
2 st

Vi är i snitt 22-23 pojkar på varje träning. Under året kom ett par pojkar tillbaka som tidigare tränat
med oss. Tre valde att börja spela med 09-orna.
Våra torsdags träningar förlängde vi 30 minuter och hade fys med killarna på en ledig yta på planen
då vi startade vår träning 17:30.
Under sommaren tränade vi en gång i veckan de veckor vi fick i hop ledare till träningen.
Vi upplever att laget som kommer efter ofta ”tränger” sig på vi har pratat med berörda tränare med
varierande resultat. Förstår att det är svårt med ställvis emellan träningarna men det skulle behövas.
Vi har haft diskussioner med P-09 tränare om övergångar av killar till det laget och hur det skall gå
till. I dessa samtal har även styrelsen varit med.
Vi spelade i den svåra serien under spelåret, men har efter utvärdering kommit fram till att nästa
säsong spela i den lätta serien då killarna gjort stora förluster i matcherna och lite tappat lusten att
spela match.
Vi börjar tydligt se skillnad på pojkarnas fotbolls mognad och börjat anpassa träningar utifrån detta.
Vi har haft föräldrar möten under året.
Vi har haft ledar träffar.
Vi har sålt chips för lagkamrat och städat för en vägförening runt återvinningsstationen i Olofstorp.
Vi hade en sommaravslutning uppe vid Älsjön med fika och bad, vilket killarna tyckte var roligt.

F09
Vi har under året 2020 bedrivit fotbollsträningar två gånger i veckan för flickor födda 2009,
uppehåll har vi haft för sommarlov och jullov.
Det har varit ca 15 spelare på varje träning och vi är 3 ledare som är med de flesta gångerna.
I skrivande stund är vi 16 glada flickor i truppen. På träningarna har vi försökt lära ut fotboll
på ett utmanande och roligt sätt, så att vi får barnen att känna glädje och att de ska tycka att
det är roligt att komma på fler träningar.
Vi har också under året varit med i seriespel i Göteborg, där vi spelar i lätt serie med två lag,
nu har vi också anmält två lag till seriespel för 2021
2020 var ju ett speciellt år där de flesta cuper under sommaren blev inställda, så detta år
blev det inga cuper för vårt lag. Vi lyckades dock få till en avslutning på våren då vi spelade
fotbollsgolf, vi kunde också inleda hösten med ett träningsläger i Koitjärvi. Det var ett
träningsläger där laget samlat in pengar genom olika försäljningar så att vi fick möjlighet att
åka. Vi var 15 flickor och tre ledare som åkte dit, vi tränade fem gånger under helgen och
varvade fotbollsträningen med samarbetsövningar. Det var en mycket lyckad resa.
Under året sa vi också hej då till Morgan som valde att sluta som ledare, och vi välkomnade
Anna som ny ledare till oss
Vi har också haft flera föräldramöten, allt för att de ska känna sig delaktiga i vad vi gör.
Det har varit ett annorlunda år med nya utmaningar och vi hoppas att 2021 blir ett år som
blir bättre så att vi kan återgå både till att åka på fler läger och spela fler cuper

// Micke, Linus och Anna
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Perioden Januari-Februari hade vi inomhusträning i Gärdsåsskolan, 2 ggr per vecka.
I Januari-Februari deltog i futsal-seriespel (5 mot 5) med ett lag.
I Mars deltog vi i FairPlay-serie (liten 9 mot 9) med ett lag.
Under våren deltog vi i Seriespel (liten 9 mot 9) med två lag.
Perioden Mars – slutet Juni hade vi utomhusträning på konstgräs.
(Ingen sommarcup)

Under hösten deltog vi i Seriespel (liten 9 mot 9) med två lag.
Perioden mitten av Augusti till Oktober hade vi utomhusträning på konstgräs.
Perioden November-December hade vi inomhusträning i Lärjehallen.
(Ingen futsal-serie)

/Ledarna

Damlag 7-manna
År 2020 började vi träna inomhus redan i Vecka 2, vi träna en dag i veckan i Gunnilse hallen
1h per gång.

I slutet av Februari var vi i Stenungsund och spelade Vallens Oldie cup, trevlig
inomomhuscup.

Vi fortsatte träna hela våren då serien sköts upp, vi hann spela 3 st matcher på våren innan
sommaruppehåll.

Vi körde lite egen träning under sommaren på Bergumsvallen då tid fanns på gräsplanen.

Första seriematchen för hösten hade vi sista veckan i Augusti och sista matchen för säsongen
spelades mitten av Oktober.

Vi kom någonstans i mitten av serien om jag minns rätt

(Vi har under året varit rätt gott om folk, snittade 12 personer på inomhusträningarna, dom
sista matcherna hade vi dock lite problem med folk p g a många skador, då hade vi gott
samarbete med andra 7 mot 7 Damlaget (Lag Jessica) och fick hjälp av dom)

/Caroline Berlin

A-lag Herrar
En underlig säsong.
Försäsongen satte igång bra och vi var många på träningarna, sen kom pandemin och ställde
till det.
Serien blev bara en enkelserie och första matchen spelades strax innan midsommar. För
första gången spel i div 7 efter ett katastrofalt dåligt fjolår, målet med säsongen var att kliva
upp igen.
Vi lyckades få en bra start på serien och hittade självförtroendet, vi hängde med i toppen
framåt hösten och hade bara en förlust i bagaget. Näst sista matchen var en seriefinal mot
Angered Sk och där vände vi ett 0-2 underläge till seger 3-2 trots en man utvisad.
Sista matchen städade vi av Gambianska och var klara för uppflyttning.
Vi slutade tillslut 2:a och målet var uppfyllt.
Extra roligt under året var att vi använde en hel del unga juniorer som verkligen bidrog till
bra spel. Nästa säsong kan bli intressant.

Ola Klevenås assisterande tränare

Motioner & Propositioner
Motioner
Inga motioner har inkommit

Proposioner
1. Proposition avseende autogiro

Proposion 1 avseende autogiro

Proposition till 2021-årsmöte
På årsmötet 2019 beslutade stämman att bifalla en motion avseende övergång till betalning av
medlems- och träningsavgift via autogiro. Beslutet villkorades med, bland annat, följande
formulering:
”Implementeringen är dock villkorad av att: - detta inte innebär en avsevärd ökad administrativ
belastning på kansliet.”
Under det arbete som bedrivits från kansliet och styrelsen har de administrativa konsekvenserna av
förändringen blivit tydliga. Styrelsen föreslår, på inrådan av kansliet, att beslutet från
föreningsstämman 2019 upphävs och att medlems- samt aktivitetsavgifter fortsättningsvis faktureras
på samma sätt som tidigare år.

Styrelsen Bergums IF, 2021-03-01

Valberedningens arbete
a) Styrelseledamöter
Valberedningens förslag:
Val av ordförande för en tid om 2 år:
•

Georg Linden (omval)

Val av 3 ledamöter för en tid om 2 år:
•
•
•

Johanna Meri Andersson (omval)
Alexandra Wiking
Sofia Spjut

b) Revisorer
Val av revisorer för en tid om 1 år:
•
•

Patrik Andreasson (omval)
Vakant

c) Valberedning
Val av valberedning för en tid om 1 år:
•
•
•

Stefan Olsson, sammankallande (omval)
Helene Emneborg
Vakant

