Verksamhetsberättelse för Rengsjö SK 2007.
Styrelsen under året:
Ordförande:
Vice Ordförande
Kassör huvudkassa:
Kassör fotbollen:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Stefan Dagh
Tommy Wallin
Marika Modd
Malin Hedlund
Malin Hedlund
Olle Berg
Roland Hedlund
Leif Linck
Bengt Olsson
Anders Ringsbacka
Anders Olsson
Stefan Carlsson
Suppleanter:
Kent Pettersson
Kicki Fröjd
Kicki Fröjd har tyvärr gått bort efter en tids sjukdom, hon har lämnat oss alla
och sin familj alldeles för tidigt. Styrelsen vill rikta sina tankar till hennes familj
och närmaste bekanta.


Styrelsen har under året haft 11 st. protokollförda möten.



Vi har återigen haft medlemslotterifest, De Sotos uppträdde till allas förtjusning.
Precis som förra året blev festen en succé och många lyckliga vinnare i lotteriet
presenterades. Till festen hade vinstplanen reviderats, vilket nu ger fler stora vinster.



Vi har under året genomfört några pubkvällar på RSK-lokalen. Uppslutningen och
stämningen har alltid varit på topp.

Fotbollen
 Vi har under sommaren bedrivit fotbollsskola där ett 50-tal barn i åldrarna 6-13
deltog. Återigen så var de våra duktiga fotbollsungdomar som tog om hand om
barnen och lärde dem grunderna i fotboll tillsammans med lek och spel. Ett stort tack
till alla ledare som ställde upp under fotbollsskolan. Sedwallsfonden stöttade oss
med bidrag till fotbollskolan
Tre lag har under säsongen deltagit i seriespel:
 A-lag (div. 4): tränare Peter Svensk, lagledare Mats Roos och Roland Hedlund
 Lag 2 (div. 6): ledare Sven Modd, Mats Roos och Roland Hedlund
 P 10: ledare Jörgen Skoglund och Torbjörn Svensk
 Vi har även under säsongen haft verksamhet för knattelag på IP


Sportsligt sett blev seniorlagen mycket framgångsrika. Div. 4 vanns relativt enkelt och
nedflyttningen från div. 3 blev bara ettårig. Andra laget vann div. 6 och spelar
kommande säsong i div. 5. Andra laget gick obesegrade genom hela säsongen.



Seniorlagens fotbollssäsong kan summeras som mycket framgångsrik, tillsammans
var de obesegrade i 41 seriematcher och förlorade endast 3 st!



Seniortruppen har totalt haft 115 st träningar under föregående säsong och totalt
spelat 70 st matcher inkl. träningsmatcher och cuper.



P10-laget gick även de obesegrade genom seriespelet.



Den 8 september bjöd RSK in sponsorer och övriga ideella krafter till att se en
hemmamatch med representationslaget och efter matchen bjöds det på grillat och
pubkväll på RSK-lokalen.
 Seniortruppen och styrelsen har haft avslutningsmiddag. 25 st medaljer till vardera Arespektive B-laget delades ut för seriesegrarna. Även priser för bästa/flest närvaro,
målskytt och prestation delades ut.
 Seniortruppen satte punkt för säsongen med en avslutningsresa till Finland.


Vi vill framföra ett stort tack till tränare, ledare och spelare för det goda arbetet som
alla utfört med lagen och övrig verksamhet inom fotbollen.

RSK-lokalen
 Lokalen har fått en rejäl ansiktslyftning invändigt under året. Bl.a. kan nämnas att
innertaket har sänkts i stora salen, vilket har gett ett mycket trevligare klimat.
Armaturen är likaså utbytt.
 En hel del nya bord är införskaffad vilket verkligen behövdes till vår bingoverksamhet.
 Hyreskostnaden för lokalen har justerats under året.
 Många mindre projekt har pågått under året.

Bingon
 Under året har ett drygt 30-tal bingokvällar genomförts.
 Bingon har en egen kassör utom styrelsen som är Olle Modd.
 Intresset för Bingon håller i sig och verksamheten/omsättningen har ökat under året.
Under höstens första Bingokväll var hela 163 personer närvarande.
Gymnastiken
 Herrarna har under året haft en träningsgrupp.
 En grupp med damer/tjejer har hållit i gång.
 2 st barngrupper har under året gympat.
 2 st gymnastiktjejer har varit på utbildning under året.
IP



Bygget av en läktare har äntligen påbörjats. Läktaren skall vara klar till
seriepremiären. Kagge Backan anlitades för att göra det grundläggande arbetet av
läktaren.
Breddning av A-planen har genomförts inför comebacken i div. 3. Planens mått är
numera 105*65 meter. Styrelsen, spelare, ledare och övriga eldsjälar hjälpte till att
lägga ut det nya gräset. Hammarströms anlitades för att göra förberedelsearbetet.






Tack vare Sedwallsfonden har vi kunnat påbörja läktarbygge och breddning av Aplanen.
Den nya 7-mannaplanen är nu besiktad och godkänd. I och med detta har RSK erhållit
ett bidrag från Riksidrottsförbundet.
Den gamla dansbanan är nu flyttad till kiosken för att utgöra ett ”fikadäck” detta blev
mycket uppskattat av åskådarna.
Många små och större arbeten har under året genomförts på IP för att hålla
anläggningen i funktionellt och spelbart skick.

Skidtjärn
 Klubben har som tidigare år haft ansvaret för badplatsen vid Skidtjärn.
 Dykare har enligt reglemente kollat av badet och godkänt det.
 Det var en del skadegörelse vid badet under sommaren och bl.a. blev Bajamajan som
vi ställt dit vandaliserad.

Till sist vill styrelsen tacka Alla som hjälper till i föreningen! Ingen nämnd, ingen glömd.
TACK!

Rengsjö Sportklubb
Styrelsen
080330

