Årsberättelse från Föreningen Gångsupporters för verksamhetsåret 2010
Föreningen har under året haft 78 medlemmar, av vilka 26 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.
Stipendier för stil/inställning i ungdomsklasserna:
Mottagarna av stipendiet utsågs i samband med sommarens SM-tävlingar av en jury
bestående av Erik Bengtsson, Börje Hansson och Jerker Samuelsson.
Lena Tomas
GK Steget 1000 kronor
Mohammed Hamdani
GK Steget 1000 kronor
Utdelades av Jerker Samuelsson i samband med SM-tävlingarna i Borås

Gångsupporters stipendium till ungdomsledare:
I samband med Inomhus-SM i Eskilstuna utbetalades i enlighet med Föreningen
Gångsupporters beslut ungdomsledarstipendier för 2009 ut till Mari Olsson (1000 kronor) och
till Therese och Jessika Stafrin (vardera 500 kronor). När det gäller ett eventuellt beslut om
ungdomsstipendier för 2010 har inget beslut fattats ännu, men 2000 kronor finns till
förfogande, om kandidater med tillräcklig meritering finns. Beslut om detta skall fattas före
Gångsupporters årsmöte, då vi avser att utdela eventuella ungdomsledarstipendier.

Stimulanstävling:
Stimulanstävlingen avser att stimulera till deltagande i nationella tävlingar. De tre mest
aktiva klubbarna får penningbidrag
1
SK Svängen
78 poäng
5000 kronor
2
IFK Sala
45 poäng
3000 kronor
3
GK Steget
41 poäng
1000 kronor
Kommer att utdelas i samband med 2011 års årsmöte med Föreningen Gångsupporters

Gångsupporters Jubileumsbidrag omfattande 75 000 kronor med syfte att få med minst en
tävlingsgångare till OS i London 2012:
Enligt Birger Fält i Tävlingsutskottet är avsikten att dela ut 25 000 kronor under tre år, alltså
vardera under 2010, 2011 och 2012. Birger Fält har tillfrågats om hur medlen använts under
2010. Bidrag har lämnats till Andreas Gustafsson (för resa från USA för att deltaga i tävlingar
i Europa, till Mari Olsson (för deltagande i tävling i Litauen), tilll Ato Ibanñez (för deltagande
i tävling i Australien och Litauen) och till Perseus Karlström. (för deltagande i tävling i
Litauen).

Spelverksamhet
Spelverksamheten har under året haft Börje Hansson som huvudansvarig. Det har under
hösten 2010 blivit några smärre vinster, vilket betytt att sammanlagt att sammanlagt 1346
kronor har gått till Föreningen Gångsupporters. Detaljer framgår av den ekonomiska
rapporten.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under 2010.
Göteborg den 26 januari 2011
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