Östervåla 2019-01-27

Information från styrelsemötet 20190123
Sista mötet inför Årsmötet är genomfört och Årsredovisningen undertecknad av samtliga.
Nu samlar vi in verksamhetsrapporter och planer inför den 30/1 då alla handlingar inför
årsmötet skall distribueras via hemsidan, kommer även finnas för avhämtning på kansliet
för dom som önskar.
MISSA INTE ÅRSMÖTET 13/2 kl 19.00 i Café Hållen!
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Övergripande
Sektionerna
Hockey
Fotboll
Gymnastik
Skidor
Skogsvallen
Gemensamma kostnader
Samarbete med Hemköp

Övergripande
Inför mötet hade vi ett planeringsmöte (Tertialmöte) där vaktmästarna deltog och
representanter för sektionerna.
Detta var första försöket att få till en övergripande planering om vad som behöver göras
under 4 månader och detta ska nu leda till mer konkret månads och veckoplanering.
Nästa möte inför tertial 2 blir den 9:e april då utvärdering av tertial 1 också görs.
Sektionerna
Hockey
Hockeyn har arrangerat ett läger för förbundets räkning som uppskattades mycket, men
kräver också stora arbetsinsatser av ideella krafter.
Man har också arrangerat en sponsoraktivitet i Café Hållen som uppskattades, tyvärr
lyckades inte krigarna på isen följa upp med en trepoängare som annars hade varit ”pricken
över i:et”.

I skrivande stund är det full fart i Lundaborgen med ett poolspel!

Fotboll
Sektionen har varit mycket framgångsrik i rekryteringen inför säsongen på herrsidan, både
avseende tränare och spelare. Man ser alltså med tillförsikt fram mot säsongen.
På damsidan har man en stark trupp och planen är att den ska vara ganska intakt inför
kommande säsong.
Planering av övriga lag pågår för fullt inför anmälningarna. Vad som återstår är att
förstärka sektionen med fler deltagare som kan vara med och hjälpa till, anmäl Ert intresse
om Ni vill vara med och utveckla vålas fotboll!
Gymnastiken
På måndag drar man igång aktiviteterna för fullt, i övrigt inget att rapportera.
Skidor
Nu när det är vinter är det full fart, och de idrottsliga framgångarna står som spön i backen!
På DM 30 km Elitklassen kammade man hem platserna 1 via Ulf Jansson, 3 via Patrik
Wejnemark samt 5 via Andreas Wenngren. I stafetten tog herrarna plats 2 och damerna
plats 3.
I Visma ski Classic föll Pontus Janssson olyckligt och tappade sex platser, tog ända plats
24! I DM skate för barn representerade Molly Joelsson och Emil Karlsson föreningen med
framgång.
Kommande helg tävlar 11 barn i Årsunda och Månkarbo och man har 23 barn med i
träningsgrupperna!
Full fart alltså och vi gratulerar till framgångarna!
EN UPPMANING FRÅN SEKTINEN: MAN LÄGGER NER MYCKET ARBETE FÖR ATT
HÅLLA BRA SPÅR SÅ SNÄLLA, PROMENERA INTE I SPÅREN!
Skogsvallen
Nu börjar kontrakt tecknas med artister för sommarens tre aktiviteter, den första med
Björn Rosenström den 29/6 är nu officiell, mer kommer!
Samarbete med Hemköp.
Vi har en ny handlare i byn, och självklart ska han samarbeta med största föreningen i
byn, vi kommer sälja rabatthäften åt Hemköp bland annat på hans stora återinvigning efter
renovering och utbyggnad av butiken.
Det planeras ske vecka 15 och mer info kommer!
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