Verksamhetsberättelse för Föreningen Gångsupporters
verksamhetsåret 2012
Föreningen har under året haft 61 medlemmar, varav 27 är ständiga medlemmar.
Styrelsen har under året bestått av Calle Bengtsson, ordförande, Elisabeth Wahlström
(nyvald), sekreterare och Jerker Samuelsson, kassör.
För 2012 har följande bidrag utdelats:
1 Jubileumsfond. Föreningen Gångsupporters bidrog i samband med förbundets 75årsjubileum med ett bidrag på 75 000 kronor för en OS-satsning, som utbetalts under tre år.
Målet, som var att få en svensk gångare eller gångerska som OS-deltagare nåddes inte fullt
ut. Vi fick ingen representant i OS. Däremot kan vi konstatera att de fyra gångare som tagit
del av OS-satsningen har förbättrat sina resultat avsevärt, och förhoppningsvis har
Föreningen Gångsupporters bidrag haft viss betydelse i det sammanhanget.
2 Ungdomsstipendier 2012, Vid ”stora SM” brukar vi dela ut stipendier till lovande
ungdomar baserat på stil, inställning och resultat. Samma ungdom kan endast få det en gång. I
samband med SM i Stockholm delades två stipendier á 1000 kronor ut till Julia Ibrahim, GK
Steget och Rasmus Sandmer, SK Svängen. Beslut fattades av en jury bestående av Jerker
Samuelsson, Börje Hansson och Erik Bengtsson. Jerker Samuelsson delade ut stipendierna i
samband med SM-banketten.
3 Ungdomsledarstipendier 2012. Under 2012 har Maria Aydin och Jennifer Ibrahim i GK
Steget gjort en berömvärd insats för att stötta klubbens yngre medlemmar. Det är vårt beslut
att de får dela ett av ungdomsstipendierna, alltså att de erhåller 500 kronor vardera. Vi finner
under 2012 inte någon ytterligare som bedöms vara aktuell för detta stipendium. Utdelningen
sker i samband med Föreningen Gångsupporters årsmöte 2013.
4 Aktivitetstävlingen 2012. Calle Bengtsson och Börje Hansson har tillsammans och med
kontroll av varandras uträkningar kommit fram till en resultatlista, och enligt beslut vid
föregående årsmöte skall pris utgå till sex klubbar. Det visade sig att i två fall hade två
klubbar erhållit lika många poäng, och då delar vi lika mellan dessa två klubbar. Prislistan ser
ut som följer:
1 SK Svängen
2 GK Steget
3 IFK Sala
4 IFK Västerås
4 Mälarhöjden
6 Draget
6 Eskilstuna

89 poäng
71 poäng
52 poäng
36 poäng
36 poäng
28 poäng
28 poäng

8 Fredrikshov
9 Växjö AIS
10 IF Nornan
11 Södra Öland
12 Äppelbo AIK
13 Kalmar Gång

27 poäng
26 poäng
18 poäng
12 poäng
5 poäng
5 poäng

5000 kronor
3000 kronor
1000 kronor
700 kronor
700 kronor
200 kronor
200 kronor

Spelverksamheten har under året haft Börje Hansson som huvudansvarig. Den har under
2012 gett blygsamma vinster, se kassaberättelsen.

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under 2012.
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