Årsberättelse från Föreningen Gångsupporters för verksamhetsåret 2009
Föreningen har under året haft 79 medlemmar, av vilka 22 är ständiga medlemmar.

Styrelsen har under året bestått av Calle Bengtsson, ordförande, Elisabeth Wahlström,
sekreterare och Jerker Samuelsson, kassör. Därutöver har Börje Hansson skött Föreningen
Gångsupporters spelverksamhet. Styrelsen har under året sedan föregående årsmöte haft två
protokollförda sammanträden och därutöver en rad informella kontakter.
Under 2009 har följande bidrag/stipendier utdelats:
Stipendier för stil/inställning i ungdomsklasserna:
Mottagare av stipendiet utsågs i samband med sommarens SM-tävlingar av Elisabeth
Wahlström på uppdrag av den övriga styrelsen. På grund av lågt deltagarantal och den
omständigheten att stipendiet endast kan utge till en person en gång blev detta år endast ett
stipendium utdelat:
Therese Stafrin
IF Olympia 1000 kronor
Utdelades av Elisabeth Wahlström i samband med SM-tävlingarna i Eskilstuna

Gångsupporters stipendium till ungdomsledare:
Styrelsen har beslutat att stipendiet inte dela ut detta pris under året eftersom det enligt
styrelsens bedömning inte funnits aktuella kandidater för detta stipendium .

Stimulanstävling:
Stimulanstävling för att stimulera till deltagande i nationella tävlingar:
1 SK Svängen
76 poäng
5000 kronor
2 IFK Sala
66 poäng
3000 kronor
3 Eskilstuna friidrott 55 poäng
500 kronor
3 GK Steget
55 poäng
500 kronor
Kommer att utdelas i samband med 2010 års Inomhus-SM

Gångsupporters Jubileumsbidrag omfattande 75 000 kronor med syfte att få med minst en
tävlingsgångare till OS i London 2012.
Beslutet om denna jubileumsgåva beslutades vid vårt årsmöte, och då beslutades också att
Tävlingsutskottet skulle ansvara för hur dessa pengar bäst skulle användas och Calle
Bengtsson skulle få i uppdrag kontakta Birger Fält för att framföra Gångsupporters
synpunkter och för att följa upp det hela. Enligt Birger Fält har Tävlingsutskottet avsett att
använda 25 000 kronor per år med start 2010 för att ge aktuella olympiakandidater möjlighet
att deltaga i internationella tävlingar.

Spelverksamhet
Spelverksamheten har under året haft Börje Hansson som huvudansvarig. Det har under
hösten 2009 inte blivit en någon större vinst. Det har däremot blivit några smärre vinster, som
framgår av den ekonomiska rapporten.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under 2009.
Göteborg den 20 januari 2010
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