Verksamhetsberättelse 2008
Föreningen Gångsupporters

Föreningen har sin huvudsakligen inkomstkälla från medlemsavgifter. Dessutom finns en spelverksamhet, oftast V 75,
där de medlemmar som så önskar kan delta. Om det blir vinst tillfaller en viss del föreningen. En tidigare storvinst och
en ny vinst under 2008 har gjort att föreningens ekonomi är förhållandevis god.
Varje år tas på ett årsmöte beslut om hur vi skall stötta svensk gångsport under året. Årsmötet brukar hållas i
anslutning till Svenska Gång- och Vandrarförbundets årsmöte. Ett bidrag som blivit tradition är det som under senare
år delats ut till lovande ungdomar i samband med sommarens SM. Två lovande ungdomar har fått 1000 kronor var i
stipendium. Under de senaste åren har det även delats ut ett ungdomsledarstipendium om 2 x 1000 kronor. Det har
också ordnats en aktivitetstävling där deltagande i nationella tävlingar gett poäng, och där priser delats ut till de tre
bästa klubbarna (5000 + 3000 + 1000 kronor).
Medlem i klubben blir man genom att sätta in årsavgiften, 100 kronor, på postgirokonto 131900-3 alternativt att sätta
in 1000 kronor på samma konto för att bli "ständig" medlem.
Årsberättelse från Föreningen Gångsupporters för verksamhetsåret 2008
Föreningen har under året haft 72 medlemmar, av vilka 20 är ständiga medlemmar.
Under 2008 har följande bidrag utdelats:
Styrelsen har under året bestått av Calle Bengtsson, ordförande, Elisabeth Wahlström, sekreterare och Jerker
Samuelsson, kassör. Därutöver har Börje Hansson skött föreningen Gångsupporters spelverksamhet.
Stipendier för stil/inställning i ungdomsklasserna:
Mottagarna av stipendiet utsågs i samband med sommarens SM-tävlingar av en jury bestående av Elisabeth Wahlström
Börje Hansson och Jerker Samuelsson.
Anton Niklasson IFK Sala
1000 kronor
Felicia Hogrell
GK Steget
1000 kronor
Utdelades i samband med SM-tävlingarna i Göteborg 2008
Gångsupporters stipendium till ungdomsledare:
Styrelsen har beslutat att stipendiet delas mellan Sigrid Ingelhag (1000 kronor) från GK Steget och Elin Johansson
(1000 kronor) från IFK Sala.
Utdelades i samband med Inomhus-SM i Göteborg 2009
Stimulanstävling:
Stimulanstävling för att stimulera till deltagande i nationella tävlingar:
GK Steget
61 poäng 5000 kronor
IFK Sala
51 poäng 3000 kronor
Växjö AIS
42 poäng 1000 kronor
Kommer att utdelas i samband med 2009 års Inomhus-SM
Spelverksamhet
Spelverksamheten har under året haft Börje Hansson som huvudansvarig. Det har under hösten 2008 blivit en större
vinst. Av den har 56.676 kronor tillkommit föreningen Gångsupporters. Dessutom har det varit några smärre vinster,
som framgår av den ekonomiska rapporten.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under 2008.
Göteborg den 14 mars 2009
Calle Bengtsson Jerker Samuelsson

Elisabeth Wahlström

Styrelsens motioner inför fortsättningen av 2009:
1 Att aktivitetsstödet vid nationella tävlingar fortsätter med samma prissummor, men att även arrangerade klubb
erhåller fem aktivitetspoäng.
2. Att ungdomsstipendierna om 2 x 1000 kronor bibehålls för stil/inställning och utdelas i samband med sommarens
SM-tävling, och at även det även under 2009 delas ut stipendium till unga ungdomsledare (2 x 1000 kronor).
3. Att spelverksamheten fortsätter på samma vis som nu.
4. Från Föreningens Gångsupporters revisor om att ordföranden i Föreningen Gångsupporters bör beredas möjlighet att
närvara vid årsmötet, och att, i den mån kostnader för resor och uppehälle inte ordnas på annat sätt, Föreningen
Gångsupporters står för dessa kostnader.
Föreningsmedlemmarnas motioner 2009:
Från Kåre Moen och Leif Kjellgren om att Föreningen Gångsupporters varje år fram till OS 2012 bekostar en
internationell tävling i hård konkurrens för minst en OS-kandidat.
Från Ingemar Eriksson om att Gångsupporters använder sig av det utrymme man på SGVF:s web-plats för att redovisa
protokoll, styrelsens aktuella sammansättning och stadgar samt andra saker som är normalt att redovisa.

