Verksamhetsberättelse
Rengsjö SK 2008.
1 januari – 31 december

Styrelsen efter årsmötet i mars 2008. (Perioden 1 jan till årsmötet 2008, samma styrelse
som 2007):
Ordförande:
Stefan Dagh
Vice Ordförande
Tommy Wallin
Kassör huvudkassa:
Marika Modd
Kassör fotbollen:
Malin Hedlund
Sekreterare:
Anders Olsson
Övriga ledamöter:
Olle Berg
Roland Hedlund (specifikt fotbollsansvar)
Leif Linck (ungdomsansvarig)
Bengt Olsson
Anders Ringsbacka
Stefan Carlsson
Suppleanter:
Kent Pettersson
Tommy Persson
Jörgen Skoglund


Styrelsen har under året haft 12 st. protokollförda möten. Utöver detta även
årsmötet.



Medlemslotterifesten blev återigen en lyckad tillställning, Collinis uppträdde till allas
förtjusning. Precis som förra året blev festen en succé och många lyckliga vinnare i
lotteriet presenterades. Rengsjösonen Hans Ohlsson vann förstapriset på 10 000 kr.
Vi har nu 310 lotter med i lotteriet och det finns en kölista på några individer som vill
ha en varsin medlemslott.



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



Under året har styrelsen påbörjat ett arbete med att skapa arbetsgrupper inom
föreningen samt att vi jobbar med hela vår organisation hur den ska se ut och
struktureras för framtiden. Detta arbete fortsätter med 2009 års styrelse.

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. Sedwalls stiftelse stöttade oss
med bidrag till fotbollskolan
Tre lag har under säsongen deltagit i seriespel:
 A-lag (div. 3): tränare Peter Svensk, lagledare Mats Roos och Roland Hedlund
 Lag 2 (div. 5): ledare utöver Svensk, Magnus Olsson och Kenneth Kraft
 P 11: ledare Jörgen Skoglund och Torbjörn Svensk
 Vi har även under säsongen haft verksamhet för knattar på IP



P 11 har under året, februari- september, haft 46 träningar och 12 seriematcher. Inga
resultat eller tabeller redovisas i P11, men P11 har tagit sig segrande ur de flesta
serie- och cupmatcher. 2-3/8 spelade P 11 Svärdsjö cup och 6/9 spelades Bengt
Swenssons cup i Norrala. De 25 spelarna som ledarna i P 11 haft förmånen att träna
har utvecklats mycket såväl i teknik som i spelförståelse, vilka är
P11:as fokusområden. Ett annat mycket viktigt inslag är att jobba kontinuerligt med
"Nolltolerans" enligt Hälsingland fotbollsförbunds riktlinjer.



Huvudtränare i P 11, Jörgen Skoglund och Torbjörn Svensk, har under 2008 gått BAS
1-utbildning. Till deras hjälp har de även tre hjälptränare, lotteriansvariga,
kioskansvariga m.m. Kort och gott fantastiska föräldrar som alltid ställer upp för
spelarna och ledarna.



Sportsligt sett blev 2008 den mest framgångsrika säsong någonsin för RSK.
Representationslaget slutade 3:a i division 3 södra norrland, endast en poäng från
kval till division 2. Detta som nykomlingar i division 3.



Andralaget kom även de 3:a i sin serie, div. 5. Även här skiljde det bara en poäng från
uppflyttning till division 4 och det som nykomlingar i division 5.



Seniortruppen har totalt haft 111 st träningar under säsongen 2008. Under försäsong
och serie har seniortruppen spelat totalt 62 matcher på 58 matchdagar, inkl.
inomhuscuper.



Den 9 augusti 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 på Strandrestaurangen i
Bollnäs. Priser för bästa/flest närvaro, målskytt och prestation delades ut till de båda
seniorlagen.
Seniortruppen satte punkt för säsongen med den årliga golftävlingen som detta år
hölls på Hårgabanan i Kilafors. Detta var möjligt tack vare vår sponsor Kjell Linck.
I november 2008 startade seniortruppen upp sin försäsongsträning under ledning av
den nya tränaren Anders Olsson och hans medhjälpare. Rengsjös nya organisation
inom fotbollen finner ni på www.rengsjosk.se
Under hela året har Sven-Anders Eriksson arbetat mycket intensivt med att skaffa
sponsorer till föreningen samt att han ansvarar för att hålla vår hemsida uppdaterad
med all sorts information. Styrelsen och hela föreningen tackar Sven-Anders för detta
arbete.








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 nu äntligen börjat få ny färg på sin fasad. Tack vare bidrag från Sedwalls
stiftelse har detta blivit möjligt. Under verksamhetsåret har två väggar fått den nya
fina gråa färgen. Styrelsen hoppas att detta arbete kan slutföras 2009.
 En hel del nya bord är införskaffad vilket verkligen behövdes till vår bingoverksamhet.




RSK:s medlemmar har möjlighet att hyra lokalen. Det är samma hyreskostnader som
förra året. Priser och vad som kan hyras hittar man på vår hemsida.
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 årets Bingokvällar har snittet på antalet spelare legat på 153 personer.
 En pott som spelas ut har tillförts i vinstplanen, är potten kvar på våren så spelas den
ut vid sista bingokvällen. Detta samt att vinstsummorna har justerats.
 Klubben har blivit beviljade ett nytt tillstånd för verksamheten under året.

Gymnastiken
 Under våren 2008 bedrevs gymnastik för en barngrupp.
 Ingen gymnastik har bedrivits under hösten pga. ombyggnaden av Rengsjöskolan.

IP





Läktaren har äntligen blivit klar och den har invigts. Återigen vill vi tacka Sedwalls
stiftelse för att detta har kunnat genomföras.
Klubben behöver inte nu längre söka dispens för att spela nationell fotboll på IP. Aplanen håller nu nationella mått.
Den nya 7-mannaplanen har under sommaren använts av pojk- samt knattelaget.
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.
 RSK har under året sagt upp det gällande avtalet för skötseln av badet. Nytt avtal för
badet skall förhandlas fram under våren 2009. RSK vill fortsätta med att driva badet,
dock till en högre ersättning från kommunen.

Till sist vill styrelsen tacka Alla som hjälper till i föreningen!
TACK!
Rengsjö Sportklubb
Styrelsen
081231

