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BYGDEÅ GIF
Verksamhetsberättelse Årsmöte 2018
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 7 protokollförda
styrelsemöten. Utöver detta några arbetsmöten gällande hemsida och
ekonomi mm. Under året har Camilla From avgått ur styrelsen av
personliga skäl, men funnits tillgänglig för frågor vid behov.
Lis-Beth Öberg m.fl har jobbat vidare med “Bygdeå AktivitetsCentrum” och
SaraMi Liljeholm m.fl har jobbat vidare med projektet “klätterväggar” som
båda klubbades igenom på föregående årsmöte. Till klätterväggsprojektet
har tillkommit planer på investering i höj- och sänkbar ridåvägg att dela
hallen med, ett spinningrum med nya cyklar på övervåningen samt ev
tillgänglighetsanpassning till övervåningen. Ansökan till Arvsfonden och
Robertsfors kommun är inskickade för båda projekten. Vår förhoppning är
att dessa kan slutföras under 2019.
Under 2018 påbörjades övergång till att fakturera medlemmar via laget.se
och Billogram. Då detta inte var helt förankrat i förväg bland
medlemmarna hade ganska många hunnit betala in innan vilket lett till
dubbla system och en del förvirring. Vi ser dock att det kommer underlätta
administrationen avsevärt i framtiden. Då medlem betalat
medlemsavgiften via billogram prickas det automatiskt av i
medlemsregistret. Att maila fakturor har dessutom lett till att vi (i enighet
med GDPR) avfört flera personer som legat kvar i medlemsregistret trots
att de inte betalat på flera år.
Vi har byggt upp en ny hemsida i idrottonline som är lättare att navigera i
och hitta information för nya besökare. Vi behåller dock även laget.se då
det är ett mer användarvänligt system för ledare och övriga
administratörer.
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Frågan om att erbjuda gratis medlemskap för medlemmar i NDSK har
kommit upp. Vid närmare granskning av Bygdeå GIFs stadgar samt
försäkringsvillkor för barn/ungdomsfotboll, innebandy mm ser vi att detta
inte är ett förenligt upplägg. Vi fortsätter dock att samarbeta med NDSK
genom att bla hänvisa skidintresserade och klättringsintresserade barn till
deras verksamhet. Vi “lånar” dessutom tränare till fotbollen från NDSK.
2017 provanställdes Tomas Brändström som vaktmästare på deltid, med
aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Detta har permanentats under
2018. Hans primära uppgifter är städning av lokalerna samt klippning av
gräs på fotbollsplanen.
Innebandysektionen fick bidrag från VIF och Robertsfors kommun och har
köpt in en ny sarg. Vi har gått med i Innebandyförbundet och ska under ht
2018 spela seriespel för första gången. I dagsläget finns ett pojklag samt
en vuxengrupp.
Gymnastiksektionen fick beviljat bidrag från VIF, Robertsfors kommun och
Gymnastikförbundet. För att samla in ytterligare pengar såldes ljus under
ht 2017 samt att det gavs möjlighet att ge frivilligt bidrag i samband med
fika på julavsluningen. Gymnastiksektionen har investerat i fler mattor och
en hårdare trampett mm. Vi börjar även komma i kapp med utbildning av
ledare. För närvarande finns 3 barngrupper och en grupp med blandat
ungdomar och vuxna. Motionsgymnastik och Core för vuxna fortsätter
som vanligt.
Cykelsektionen har arrangerat “cykel-skoj” för barn och de vuxna har
själva styrt upp relativt regelbundna gemensamma träningar. Sektionen
har tagit fram cykelkläder med Bygdeå GIF logga och sponsorer.
Cykelsektionen har även gått in projektet med Bygdeå AktivitetsCentrum.
“Cykel-skoj” har testat cykelparken i Obbola och arbetar med att planera
liknande pump-track.
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Fotbollssektionen står fortfarande utan sektionsansvarig, men jobbar ändå
på bra med verksamheten. Ett mixlag för de yngre startade under 2018.
Det finns sedan tidigare två pojklag och ett flicklag. Deltagare fick
möjlighet att beställa ryggsäckar med Bygdeå GIFs logga. Ny flagga med
logga har köpts in.
Fotbollsektionen behöver göra en ordentlig översyn av underhållsbehovet
vid Stemnyrvallen. Klubblokalens tak är fortfarande i renoveringsbehov
och även läktaren. Då det inte funkat med frivilligt engagemang bland
medlemmarna måste vi överväga att anlita en firma.
Pump&Step hade fortsatt bra aktivitet under vt 2018 med olika ledarledda
träningspass. De ser fram emot investering för spinning. Ett löpband mm
har köpts in till ett förmånligt pris. Gymmet behöver investera i ventilation.
Ev kan det funka med luft-värmepump för cirkulation av luften. Ett
låssystem (som är lätt att administrera) till gymdörr, för att säkerställa att
endast behöriga får tillträde till lokalen skall köpas in (av Aktiv Fritid AB).
En grupp med ansvariga för gymmet (investeringsplanering och att att
hålla ordning på löpande verksamhet) bör utses.
Föreningen bör bli bättre på att fördela ansvar och cirkulera ansvarsposter
bland medlemmar. Alla medlemmar i föreningen har ett gemensamt
ansvar för detta!

