Bredaryds SOK:s styrelses verksamhetsberättelse 2019
Bredaryds SOK

Styrelsen har under det gångna året haft 10 protokollförda möten inklusive budgetmöte.
Medlemsantalet uppgår i nuläget till 274 st.
Klubbens organisationsplan är grunden för styrelsens arbete. Klubbstuga, motionsspår och
ekonomi är styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter. Styrelsen arbetar tätt ihop med
Verksamhetsgruppen för att planera årets aktiviteter.
I april anordnades en träff med Bredaryds internationella vänner med ca 25 deltagare.
Carina Svensson förevisade ute-gymmet och fika serverades efteråt i klubbstugan.
HittaUt har genomförts under året tillsammans med OK Stigen. 296 deltagare har registrerat
7395 check-points från maj månad till oktober.
Klubben arrangerade 2 juni HC-sprinten samt Mighty Marsh Run på High Chaparral.
Helgen 7-8 sept stod BSOK även som arrangör för DM medel och DM stafett uppe i Lanna.
Ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang.
Elljusspåret har även i år klippts och kantats av Bo Grahn.
Bredaryds SOK stod i augusti som medarbetare vid Bredaryds Marknad. Medlemmar hjälpte
till vid såväl servering som arbete med parkering, lotterier och städning.
Under augusti månad installerades solceller på taket till klubbstugan vilket kommer att bidra
till lägre energikostnader på sikt.
Nytt staket framför klubbstugan har satts upp under hösten.
500 st julkalendrar såldes under november månad.
Ett antal medlemmar var även med och arrangerade Zombie-loppet tillsammans med High
Chaparral under Allhelgona-helgen.
Detta år har vi haft anledning att återigen uppmärksamma våra fantastiska juniorer lite
extra. Axels 2 skol-VM-guld, guld på SM medeldistans samt Filips, Emils och Axels fantastiska
SM-guld i stafett är de resultat som sticker fram alldeles extra. 6 st pallplatser på SM är helt
otroligt bra under 2019.
Vi i styrelsen känner oss väldigt stolta över alla fina resultat som uppnås men även över alla
engagerade ledare, aktiva, föräldrar och funktionärer.
Vi vill tacka våra medlemmar för det gångna året och för allt ideellt arbete som läggs ner och
på detta sätt håller vår förening aktiv och levande.
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