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Satserups Idrotts- och Byaförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

I enlighet med föreningens stadgar lämnar härmed styrelsen följande redovisning för verksamhetsåret 
2011.
 
Styrelsen:

Ordförande: Per Nilsson,
Vice ordf: Christer Sjunnesson
Kassör: Anders Hellrup
Sekreterare: Ingrid Gustafsson
Övriga ledamöter: Ingemar Nilsson, Johan Börjesson, Lotta Saljefeldt
Suppleanter: Pernilla Andersson, Carsten Gustafsson, Stefan Emmertz

Firmatecknare har varit ordförande och kassör var för sig.

Övriga funktioner:

Revisorer: Lars Göran Nilsson
Joakim de Caprétz

Rev. suppl: Tina Johansson

Festkommitté: Carolina Schildt (sammankallande)
Monica Nilsson
Thina Nilsson
Anita Sjunnesson
Dan Nilsson
Pernilla Andersson

Valberedning: Lars-Göran Nilsson (sammankallande) 
Marie Nilsson

 Pierre Pettersson

Föreningen har under året varit ansluten till Riksidrottsförbundet samt till svenska förbund och 
specialdistriksförbund i bågskytte. 

Medlemsantalet har under året uppgått till 93 vuxna och 18 i åldern 7-20 år. 

Protokollförda möten: Stormöte 

2011-01-17 Styrelsemöte Med kommunen om nya översiktsplanen 
2011-02-14    Styrelsemöte  20 deltagare den 5 maj
2011-03-11 Årsmöte
2011-03-23 Konst styrelsemöte 
2011-05-09 Styrelsemöte Angående skolans framtid 
2011.6.20 Styrelsemöte
2011-08-29    Styrelsemöte 13 sep med 25 deltagare
2011-11-02    Styrelsemöte 25 okt med 22 deltagare 

Aktiviteter under året:

Valborgsbål
Som tidigare år ställde Carolina m familj upp med valborgsbål.

Cementgjutning. Ett gäng tjejer i olika åldrar träffades hos Ingrid och gjöt i cement. På eftermiddagen 
hade vi växtbytaredag.
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Tipsrundor
Under säsongen genomfördes nio tipsrundor med början den 18 maj och avslutning med korvgrillning 
den sjunde september. Det har varit 20-40 deltagare varje gång.

Kubb 20 aug
Den traditionella kubbturneringen gick av stapeln i aug. Vi var 24 deltagare i olika åldrar som deltog. På 
kvällen grillade vi vid lekplatsen och vindskyddet ”Per”.

Ljusvandring 6 november
Vandringen gick traditionsenligt av stapeln i november. Endast var tredje lampa var tänd på elljusspåret
och resten lystes upp med marchaller och lyktor. Ett spöke var också ute och skrämdes.  

Övrigt under året:

Satserups IBFs hemsida
Ny adress satserup.wordpress.com

Satserupsböckerna
Under året har det sålts 8 böcker.
 
Bingolotter
Har under året sålts genom abonnemang.

Julkalendrar och Sverigelotter
Vi har sålt 100 st julkalendrar och fick ett netto till föreningen på 2500 kr och Sverigelotten gav 1600 kr.

Hörby marknad
Föreningens medlemmar har som tidigare år anlitats som servicepersonal och totalt inkom 8000 kr.

Lekplatsen
Gräset har klippts av barnfamiljerna i byn. En lördag i maj städade barnfamiljerna lekplatsen och grillade 
korv. 

Elljusspåret
Januari-mars har det funnits snö. Skidspåren har körts upp med snöskoter och spårmaskin. Mycket folk 
har varit och kört skidor i spåren. Snöskotern har renoverats för att få lättare start och säkrare drift
 
Bågskyttesektionen 
Under året har DM i fält anordnas och man har deltagit i Skåneserien ute. En träningsbana i jakt med 12 
mål har anlagts som även varit tillgänglig för andra klubbar att använda.
  
Klubbstugan
Vi har köpt in virke till ny altan vid klubbstugan. Den gamla, som efterhand blivit i dåligt skick, har tagits 
bort under hösten och den nya kommer att göras klar under 2012.
   
Fastigheten
Under året har olika lösningar på uppvärmning av fastigheten diskuterats. Vi har enats om luft-vatten 
pump och har begärt in offerter från olika företag. Vi har fått bidrag från kommunen med 84 450 kr som 
är öronmärkta till byte av uppvärmningen.  
En tisdagskväll i november hjälptes bågskyttar, medlemmarna i vävstugan och styrelsen åt att städa, 
efteråt bjöd föreningen på fika. 
Fastigheten har under året använts som sammanträdeslokal för Kylestorps och Gammalstorps och 
Stavröds Samfällighetsföreningar och Satserups IBF. Vi har även hyrt ut till Vävgruppen, Satserups 
bågskyttar, Satserups syförening, Datornätverk och till privata sammankomster.

Till sist vill styrelsen tacka övriga medlemmar för allt ideellt arbete i olika sammanhang. Vi tackar också 
alla andra som på olika sätt stöttat vår verksamhet och hoppas att 2012 skall bli ett lika framgångsrikt 
och aktivt år för föreningen.

Per Nilsson Christer Sjunnesson Anders Hellrup Ingrid Gustafsson

Johan Börjesson Ingemar Nilsson Lotta Saljefeldt



3 (3)


	VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
	Tipsrundor
	Kubb 20 aug
	Satserupsböckerna
	Julkalendrar och Sverigelotter
	Lekplatsen


