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ÄRENDEN VID TORSÖ BIF:s ÅRSMÖTE 2020 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras. (Följer Torsö BIF:s stadgar 

fastställda av årsmötet 2016.) 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

4. Godkännande av kallelse 

5. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar 

för det senaste verksamhetsåret 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

 

10. Fastställande medlemsavgifter 

 

11. Redovisning av budget och verksamhetsplan 

 

12. Val av 

a. Föreningens ordförande/ordföranden, tillika styrelsens ordförande/ordföranden för 

en tid av 1 år 

b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 

c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 

d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år 

e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall vara 

sammankallande, alternativt överlåta till styrelsen att utse valberedning 

f. Medlemmar, inklusive sammankallande, i föreningens sektioner för en tid av 1 år 

g. Beslut om erforderligt antal ombud till Bygdegårds- och Idrottsförbundsmöten. 

 

13. Val av ombud och suppleanter till distriktsförbunds årsmöte (och eventuellt andra 

möten där föreningen har rätt att representera med ombud) 

 

14. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till 

styrelsen senast 10 dagar före årsmötet 

 

15. Vid årsmötet väckta frågor. 

 

16. Utdelning av utmärkelser 

 

17. Avslutning (Efter årsmötet hållskonstituerande styrelsemöte) 
 

Välkomna! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TORSÖ BYGDEGÅRDS- OCH 

IDROTTSFÖRENING 2019 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamheten har bestått av föreningens ordinarie verksamhetsområde d.v.s. Fest- och 

kultur, Motion och idrott, Fotboll, Anläggning, Camping och uthyrning samt Information. 

Dessa har i huvudsak drivits som egna sektioner, men med avrapportering till och 

koordinering i styrelsen. Här redovisar styrelsen en översiktlig presentation av 

verksamheten. Se även respektive sektions verksamhetsberättelse. 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Kjell-Åke Nilsson  Ordförande 

Tony Erlandsson  V.ordförande 

Jennifer Gustafsson  Kassör 

Lars Alfredsson  Sekreterare 

Ann Lindegren  Ledamot 

Per-Anders Nilsson   Ledamot 

Sören Lillerskog  Ledamot 

Jan Reuterholt  Ledamot / delvis  

Anette Åberg   Ledamot 

Johan Stålklint  Ledamot 

Michael Ramberg  Ledamot 

Pernilla Hideborg  Ledamot 

Kjell Norholl   Suppleant 

Jarl Hedberg   Suppleant 

Urban Hernbo  Suppleant 

 

Styrelsen har haft 12 protokollförda möten. 

Under 2019 hade föreningen 454 medlemmar. 

TBIF har under 2019 fortsatt att utveckla och underhålla föreningens anläggning och dess 

verksamhet nedan följer några konkreta saker som genomförts. 

• Renovering av gymmet  

• Inköp av nya utemöbler. 
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• Genomgång och utbyggnad av Wifi för full teckning i bygdegården på alla plan samt 
även bättre täckning mot camping och campingstugor. 

• Inköp av ny färgskrivare/ kopiator för föreningens utskick. 

• Framtagning av policy dokument för TBIF såsom GDPR och drogpolicy. 

• Införande av mindre arbetsgrupper inom styrelsen för att underlätta dess arbete. 
 

Midsommarfirandet 

Midsommarafton 2019 var som vanligt välbesökt. Arrangörsmässigt fungerade allt bra och 

ekonomiskt var detta ett av TBIF bästa resultat.  Det kan konstateras att midsommarfirandet 

på Torsö är uppskattat långt utanför ön och Torsö visar sig här från sin allra bästa sida.    

Torsö BIF vill återigen rikta ett STORT TACK till Torsö-Hassle LRF som lojalt ställer upp och så 

starkt bidrar till den speciella ” midsommaratmosfär” som råder på ön denna dag. 

Midsommarhelgen medför också att det är fullbelagt på campingen och i våra stugor. 

Ett stort tack till alla som ställer upp och jobbar, bakar eller på annat sätt bidrar till 

genomförandet av midsommarfest. 

Landslaget fotbollsskola 

Under midsommarveckan 2019 genomförde föreningen återigen Landslagets fotbollsskola 

under fyra intensiva dagar. Sammanlagt deltog ett 60 tal barn/ungdomar och fantastiska 

ledare och personal som servade med mat och kvällsaktiviteter. Intresset för Landslagets 

fotbollsskola är stort. Många barn- och ungdomar som deltar bor i normala fall inte på Torsö. 

Det är roligt att de vill komma till oss. 

Uthyrning och camping 

Under 2019 uthyrningen av bygdegården varit ungefär som ”vanligt” under senare år. 

Beläggningen på stugorna under 2019 ökade med ca 50 % från 2018 och även de tillfälliga 

camparna ökade ca 18 % under 2019.  

Några fotbollsläger  har varit inbokade och genomförts under året. 

Föreningen har god beläggning av säsongscampare. Det varma vädret under sommaren 2018 

bidrog troligtvis även under sommaren 2019 till att intresset för camping ökade vilket TBIF 

gynnats av under 2019 och som vi hoppas på skall hålla i sig även under 2020. 

Ekonomi 

Verksamhetsårets ekonomiska resultat har gett ett överskott på 38 275 kr. Styrelsen föreslår 

att årets vinst på 38 275 kr överförs i ny räkning. Orsaken till årets positiva resultat är bl a att 
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intäkterna på camping, stugverksamheten och läger  var betydligt bättre än 2018 samt att 

investeringskostnaderna varit något lägre och att en del bidrag från stiftelser och fonder 

gjort att vi trots allt kunnat investera i vår anläggning. Detta tillsammans med hårt jobb av 

medlemmar i och utanför alla våra sektioner har gjort att vi nu glädjande kan redovisa detta 

positiva resultat. 

Föreningen övriga aktiviteter  

Även under 2019 har föreningen samverkat med andra föreningar på ön i Torsö 

Skärgårdsråd. Föreningen har även deltagit i arbetet med Torsö Skärgårdsrike, vilket är ett 

samarbetsprojekt mellan ideella föreningar och företag på Torsö för att utveckla 

besöksnäringen. 

TBIF:s medverkan i Torsö Skärgårdsråd 

Torsö Skärgårdsråd är ingen egen ideell förening utan en arbetsgrupp sammansatt av Torsö 

BIF, Torsö Hembygdsförening, Forum Torsögården och Torsö -Hassle LRF. Det sammanlagda 

medlemsantalet inom föreningarna uppgår till c:a 725 medlemmar. Inom gruppen diskuteras 

samverkansmöjligheter mellan föreningarna. Ett praktiskt exempel på detta är utgivandet av 

Torsöbladet. Diskussioner pågår om att genomföra en gemensam Torsöträff. Träffen skulle 

kunna innehålla information om föreningarnas verksamhet, annan aktuell information om 

Torsö och trivselinslag. 

På rådets möten diskuteras vidtas åtgärder inom andra områden. Som exempel kan nämnas 

reglering av den ”vilda” campingen vid våra badplatser detta sker tillsammans med stiftet , 

diskussioner med Mariehus AB om etablering av lägenhetsboende på Torsö. 

 

TBIF:s medverkan i projektet Torsö Skärgårdsrike 

Initiativtagare till projektet, tillika projektägare, är Nya Laxhall AB. Genomförandet av 

projektet har möjliggjorts genom att stöd beviljats av Leader Nordvästra Skaraborg. Förutom 

projektägaren ingår andra föreningar och företag verksamma på Torsö (med anknytning till 

besöksverksamhet) och Stiftets Egendomsnämnd. Projektets mål är att hitta gemensamma 

arbetsformer inom turismområdet och där inom bygga konkreta åtgärder som bidrar till en 

stärkt trivselfaktor både för bofasta, sommargäster och turister. 

Projektet har nu avslutats och övergår i förvaltningsfas där en samverkansgrupp nu bildats 

med medlemmar från föreningar och företag på Torsö där Nya Laxhall AB är 

sammankallande för denna samverkansgrupp. 
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Som konkreta åtgärder kan nämnas flera vandringsleder som nu färdigställts samt kartor på 

dessa.. En gemensam hemsida för Torsö har nu tagits fram www.torso.se där föreningar och 

företag på Torsö kan lägga ut sin information. Hemsidan kommer att administreras av Nya 

Laxhall AB. En informationsbroschyr om Torsö har även tagits fram.  

 

Tack för verksamhetsåret 2019 

Styrelsen vill sammanfattningsvis rikta ett stort tack till personal, funktionärer, medlemmar, 

sponsorer samarbetspartner m.fl. för ett väl utfört arbete under det gångna 

verksamhetsåret 2019. 

För styrelsen  

Kjell-Åke Nilsson   Lars Alfredsson 

Ordförande    Sekreterare 
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Verksamhetsberättelse – Anläggningssektion 2019 

Anläggningssektionen har verksamhetsåret 2019 bestått av: 

Örjan Nilsson  Sammankallande 

Per-Anders Nilsson 

Klas Andersson 

Thomas Johansson 

Astrit Rexha 

Dyshe Rexha 

Basen i Anläggningssektionens verksamhet har som vanligt varit återkommande skötsel och 

underhåll av anläggningen såsom städning, gräsklippning, målning m.m. En stor del av detta 

arbete utförs av anställd personal. I första hand genom vaktmästare, Tommy Jacobsson, men 

även av sommarvärdar vid campingen (Stina Jernberg-Lindegren, Malin Jernberg-Lindegren 

och Joel Nilsson). 

Fotbollsplanen har till stor del utförts via ideellt arbete av i första hand Per-Anders Nilsson. 

Astrit och Dyshe Rexha, med familj, har tagit ett stort ansvar för tillsyn av anläggningen, 

städning m.m. då personalen inte är där. 

Vi vill tacka samtliga för ett gott utfört arbete under 2019. 

Under året har flera särskilda åtgärder genomförts. Här är några exempel:  

• Reparation och underhåll av ventilationsanläggning i bygdegården 

• Iordningsställande av ny anslagstavla på ladugården. 

• Röjning och bortgrävning av häcken framför Bygdegården. 

• Installation av ”trådlöst nätverk” för stugor och camping 

• Röjning av träd och buskar norr om fotbollsplan för att skapa bättre vattenkontakt. 

Anläggningssektionen har under hösten 2019 haft arbetsmöten för att planera åtgärder inför 

2020. 

För Anläggningssektionen 

Örjan Nilsson  
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Verksamhetsberättelse TBIF:s motionssektion 2019 
 
Motionssektionen har under året träffats vid 2 tillfällen, utöver mail kontakt osv. 
Motionssektionen har bestått av följande personer:  
Ann Lindegren, sammankallande  
Linus Jonsson  
Mia Nilsson  
Marie Lillerskog 
Maria Engqvist 
Motionssektionen har under året bedrivit en rad olika motionsaktiviteter för vuxna och familjer. 
Det stora flertalet av våra aktiviteter bedrivs i Torsö Skärgårdsskolas idrottshall. 
Motionssektionen har försökt vara tydlig med att koppla medlemskapet till våra aktiviteter i 
föreningen. 

Tabata har genomförts 3 gånger per vecka i pass på ca 30-40 min i Idrottshallen på 
Skärgårdsskolan. 
Ålder 25-70 år.  
Ledare: Lise Andersen och Maria Nilsson.  

Tipspromenad  
Tipspromenader har genomförts 12 gånger under vår och höst, under söndag förmiddag med 
start och mål vid Torsö Skärgårdsskola.  
Rundan är 2,5 km och ut med vägen finns frågor att besvara. Detta för både barn och vuxna, som 
varit i åldrarna 0-70 år.  
Olika personer/föreningar har varit värd för en söndag. Huvudansvarig har varit Brita Hessle.   

Gym-, styrke- och fysträning  
Allt fler av våra medlemmar i alla åldrar och campinggäster tränar och utnyttjar vårt 
föreningsgym. Som medlem har du tillgång till olika maskiner, skivstång med tyngder, dusch 
m.m.  En fortsatt uppfräschning och organisation har börjat genomföras. 
Motionsspåret ovanför bygdegården, på 2,5 km, används för löpning, rekreation och 

hundpromenader. Markeringen i terrängen har förbättrats under 2019 men behöver ses över då 

och då.  
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Verksamhetsberättelse Barn- och Ungdomssektionen 2019 

Barn- och Ungdomssektionen har bestått av följande personer.   

Jennifer Gustafsson, sammankallande 

Anneli Östman 

Conny Bengtsson 

Mikaela Hovbrink 

Therese Johansson 

Lolita Perez Gustavsson 

Pernilla Andersson 

 

Barn- och Ungdomssektionen innefattar all barn och ungdomsverksamhet i Torsö BIF, såsom 

Barngymnastik, Idrottslek, Fotbollslek och Fredagsträffar. Vi har fokuserat främst på är att planera 

och genomföra Fredagsträffarna som riktar sig till alla barn/ungdomar som går i skolan. Tillfällen att 

ses på fritid och göra något roligt tillsammans.   

Barngymnastik  

Barngymnastiken bedriver verksamhet för barn mellan 3 – 6 år. På barngymnastiken får barnen 

använda olika redskap, röra sig till musik och leka lekar. Ledare är Jennifer Gustavsson och i snitt har 

det varit ca 15 barn per gång. Genomfördes 15 gånger på våren och 13 gånger under hösten. 

Fotbollslek  

Under våren och hösten genomfördes fotbollslek på Strandvallen, ca 5 barn/gång, för barn 4-8 år av 

Jennifer Gustavsson.  

Idrottslek 

Under vinter/vår genomfördes 10 gånger och höst/vinter 7 gånger idrottslek och i snitt har det varit 

6-8 barn, detta är för barn i åldrarna 6-9 år. Det är ett sätt att få ”prova på” olika idrotter som 

gymnastik, innebandy, fotboll, pingis, basket m.m. i idrottshallen. Barnen får vara med och önska 

vilka aktiviteter vi ska göra och så delar vi upp de olika aktiviteterna under terminen. Med Jennifer 

Gustavsson som ledare.  

Fredagsträffar  

Under våren genomfördes tre fredagsträffar, aktivitet i gymnastiksalen, påsk disco och övernattning i 

bygdegården. Under hösten genomfördes tre träffar varav en familjekväll med brännboll och 

korvgrillning, halloweendisco och en mycket uppskattad övernattning. Varit ca 15-20 barn/ungdomar 

på dessa träffar. 

 

 



 

10 
 

Verksamhetsberättelse TBIF:s Fest-och kultursektion 2019 

 

Fest- och kultursektionen har bestått av följande personer: 

Jan Johansson Sammankallande 

Ingalill Andersson Sekreterare 

Laila Björk  Ekonomi och inköp 

Erik Björk  Ekonomi och inköp 

Anette Åberg 

Bengt Öjerås 

 

Aktiviteter under året: 

Styrelsen har haft 8 sammankomster och 2 kvällar med bak inför midsommar och julfest. 

Torsö Vokalensemble sjöng och Amanda Hessle talade vid årets Valborgsmässofirande. På 

Bygdegården serverades korv med bröd och kaffe. 

Tillsammans med Riksteaterföreningen i Mariestad anordnades en musikkväll ”100 år med 

Evert Taube”. Medverkande var trubaduren Martin Bagge, litteraturvetaren David Anthin 

och teatermusikern Cajsa Román. Kaffe och smörgås serverades i pausen. Därefter visades 

filmen ”Mellan bleke och storm”, om tre generationer yrkesfiskare på Torsö. 85 personer 

hade köpt biljetter. 

Digitaliseringsträff, en träff för oss som är lite osäkra inför framtidens digitalisering. Detta 

var ett arrangemang tillsammans med Swedbank. 

Midsommarfesten fungerade som vanligt bra! Ungefär 450 besökare drack kaffe. 

12 oktober anordnades en PUB-afton med 60-talsmusik. The Sweet Ladies stod för 

underhållningen. 

Årets Julfest hölls 15 december. Elvy Bengtsson och Dag Göransson stod för 

underhållningen. Kaffe och saft serverades och så kom naturligtvis tomten. 

En välbesökt PUB-kväll med hockey-tema hölls 3:e mars. 
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Verksamhetsberättelse TBIF s fotbollssektion 2019 

 

Efter att slickat såren efter den fantastiska årliga återkommande Fotbollsgalan år 

2019 så kommer TBIF laddade med energi till säsongen 2019. 

Efter att börjat med en vinst borta mot Töreboda där vi fick en nyckelspelare skadad, 

Abbe bröt nyckelbenet efter att gjort 2 strutar. 

Säsongen 2019 var en uppbyggnads säsong med fokus på att inte vara ängsliga på 

planen utan att vi är modiga tillsammans och att vi ska våga både i 

försvarsspelet samt det offensiva spelet. 

Jag kan inte skryta med att den fokuseringen lönade sig poängmässigt men 

individmässigt tog många spelare nya höjder i sitt fotbollsspelande. 2 matcher jag har 

kvar på näthinnan är MBK hemma där vi "tappade" till 2-2 samt Lundsbrunn borta där 

vi förlorade med 1-0, en sån där match vi gjorde allt rätt utan mål trots många "klara" 

lägen.  

Roligt med säsongen 2019 var att vi var uppemot 30 st på träningarna på 

Bygdegården och det är det inte många lag som kan skryta med.  

Säsongen slutade med den årliga återkommande enda av klass fotbollsgala. Där 

biljett priset nådde molnfri höjd och det är inte konstigt med festfixarna Johan och 

Johan. 

Avslutar med att hoppas att TBIF fotbollsgrabbar växer i våra nya fina matchdräkter 

och att poängskörden fylls på varje serieomgång. 

 

Fotbolls Hälsningar 
 

Kjell Norholl 

 

Vi tackar samtliga sektioner för genomförd verksamheten under 2019! 

För styrelsen 

 

Kjell-Åke Nilsson   Lars Alfredsson 

Ordförande    Sekreterare  
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Torsö 19 mars 2019 

 

Förvaltningsberättelse för Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening 

verksamhetsåret 2019 

Verksamheten har bedrivits inom föreningens ordinarie verksamhetsområden d.v.s. fest- och 

kultur, fotboll, motions och annan idrottsverksamhet, ungdomsverksamhet samt drift och 

skötsel av anläggningen vid Bygdegården och Strandvallen. Föreningens verksamhet har 

inriktats mot alla åldersgrupper. 

Under 2019 har föreningen fortsatt arbetet med underhållsåtgärder vid anläggningen. 

Arbetet med camping, stugor, och annan lokaluthyrning varit en betydande del av 

verksamheten. Under året har bokning, uthyrning m.m. organiserats på samma sätt som 

under 2018. Föreningen sköter numera denna verksamhet mestadels ideellt. Under 

sommaren finns anställda ungdomar i campingreceptionen/kiosken som då även ansvarar 

för bokning. Det har fungerat mycket bra, så väl i praktiken som ekonomiskt. 

Verksamheten har i huvudsak drivits av föreningens sektioner och arbetsgrupper men med 

avrapportering till styrelsen. 

Föreningens medlemsantal var under 2019, 454 medlemmar. 

Styrelsen föreslår att årets vinst på 38 275 kr överförs i ny räkning.  

 

 

 

Kjell-Åke Nilsson  Jennifer Gustafsson  

Ordförande   Kassör   
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Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening,  

Verksamhetsplan för 2020 

Styrelsens verksamhetsplan 

Styrelsearbetet inriktas sammanfattningsvis mot följande 

• Ekonomi och administration 

• Midsommarfesten 

• Genomföra Landslagets Fotbollsskola 

• Öka samarbetet med fler sponsorer 

• Utse en utmärkelsegrupp för utdelning av Hans Nilssons minnespris 

• Förstudie Turism/besöksnäring 

• Samverka inom Torsö Skärgårdsråds arbete samt Torsö Föreningsråd 

• Utåtriktad medverkan ex. Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, Korpen, Idrottsalliansen m.fl. 

. 

Inledning 

Verksamhetsplanen skall ses som ett levande dokument vars innehåll under 

verksamhetsåret kan diskuteras och så långt som möjligt genomföras. De åtgärder som inte 

genomförs 2020 kan utgöra ett av underlagen i arbetet för 2021 års verksamhetsplan. 

Verksamhetsutbudet skall omfatta alla åldersgrupper. Särskild uppmärksamhet skall riktas 

mot ungdomar, integration, jämställdhet och miljöfrågor. Föreningen är medlem i 

”Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle” och ska medverka i arbetet för ett 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. 

Arbetssätt och principer 

Vissa typer av aktiviteter genomförs som föreningsgemensamma d.v.s. styrelse och 

sektioner tar ett gemensamt ansvar för aktiviteternas förverkligande. Vilka aktiviteter som 

genomförs som föreningsgemensamma presenteras på årsmötet. Under verksamhetsåret 

kan förändringar genomföras i samråd mellan styrelse och sektion om sektionens uppgifter. 

Under året skall också prövas att jobba i mindre arbetsgrupper inom styrelsen med där resp 

grupp jobbar med ett speciellt ansvarsområde t ex sponsring, camping etc. 
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Administration och ekonomi 

Föreningen har ett avtal tecknat med Revisionsbyrån Christer Jansson AB, i Mariestad, för 

vissa ekonomiska tjänster som bokföring, löneutbetalningar m.m. Föreningen har för avsikt 

att fortsätta med detta. Ytterligare arbete läggs ner för att kunna förbättra administration 

och kontroll på ekonomin. 

Bidragsansökningar 

Planerade bidragsansökningar 2020 har som mål att utveckla anläggningen, verksamheten 

och genomföra aktiviteter som stärker föreningens och Torsös utveckling. Styrelsen ska fatta 

beslut om bidragsansökningar inom följande områden: 

John Hedins och Grevillis fond 

Medel skall sökas. Styrelsen skall besluta om inriktning på ansökningarna. 

Anläggningsbidrag och verksamhetsbidrag 

Ansökningar skall insändas till Mariestads kommun. 

Lokalt aktivitetsstöd 

LOK-stöd ska sökas för föreningens aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-25 år 

(i enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk) ansvarig person eller personer skall utses 

för handläggning av detta stöd. 

Övriga fonder / bidrag skall sökas om kännedom om dessa dyker upp under året 

Anläggning 

Anläggningssektionen kommer att planera och ansvara för skötsel av anläggningen. 

Fiberinstallationen är genomförd  och utbyggd under 2019 i Bygdegården, under 2020 

kommer finjustering och  dokumentering av detta ske. 

Strannastugans framtid inom föreningen skall utredas renovering / försäljning. 

Arkiv 

Fortsätta att sortera och dokumentera. 
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Camping och uthyrning 

Under 2020 kommer vi att fortsätta med den befintliga organisationen av 

bokning/uthyrning. Det innebär bl.a. ideellt arbete som månadsvärdar för bokning. Under 

året skall dock arbete påbörjas för att succesivt gå över till att införa ett digitalt 

bokningssystem genom att ansluta sig till Torsö skärgårdsrikes bokningssystem.  

Utökad service till våra gäster med bl.a. helgöppet på campingen under maj och september 

månad. 

En ny båt kommer ev. att köpas in. 

Förstärkt marknadsföring 

Det är viktigt att bygga upp en aktuell och informativ hemsida som även underlättar för 

bokning. Under året kommer vi arbeta, utvärdera och prioritera vilka webbsidor, annonser 

och sociala medier som föreningen ska marknadsföra anläggningen och vår verksamhet på. 

Torsö BIF har allt att vinna på att medverka i ett arbete som samlar marknadsföring om 

Torsö som turistområde men även som bostadsort. 

Den framtida verksamheten och organisationen 

Det finns olika utvecklingstrender i samhället, och på Torsö. Hur påverkar det oss? Idrott och 

motion liksom uthyrning av Bygdegården är viktiga områden att arbeta vidare med och 

utveckla. Men organisationen och marknadsföring av dessa aktiviteter kan/bör förändras 

över tid. Bättre aktivitet i s.k. ”Sociala medier” är ett sätt att utveckla föreningen. 

Föreningsgemensamma arrangemang 

Inom ramen för nedanstående aktiviteter gäller att alla i styrelsen, så långt som möjligt, skall 

medverka i genomförandet av: 

• Midsommarfest 

• Landslagets fotbollsskola 

• Verksamheter som sektionerna genomför och där de önskar hjälp från styrelsen. 
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Information 

Styrelsen har som mål att under 2020 förbättra och hålla hemsidan/övriga information 

aktuell för olika aktiviteter. 

• Arbeta med att utveckla hemsidan för alla sektioner. 

• Få ut information/bilder via sociala medier. 

• Ordna en mailadress som kan användas för dem som vill få upp information på 

hemsidan. 

• Trottoarpratare vid brofästet för aktuell information året runt. 

• Styrelsen/TBIF ska inom ramen för samarbetet fortsätta medverka i Torsöbladet som 

utkommer en gång per år, innan sommaren. 

• Aktivt medverka i det gemensamma arbete kring utveckling av Torsö Skärgårdsrikes 

framtagna hemsida för Torsö. 

Ekonomi 

Som framgår av bilagd budget är styrelsens ambition under 2020 att göra ett vinstresultat 

och att styrelsen erhåller mandat att ta särskilt beslut angående föreslagna kommande 

investeringar. 

För styrelsen 

Kjell-Åke  Nilsson     

Ordförande    
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Verksamhetsplan – Anläggningssektion 2020 

Under 2020 planerar Anläggningssektionen att löpande skötsel och underhåll i stort ska 

skötas som under de senaste åren. Vilket innebär en kombination av anställd personal och 

ideellt arbete. 

Anläggningssektionen kommer under 2020 att arbeta med några särskilda 

underhållsåtgärder vid anläggningen. Det gäller bl.a.: 

▪ Reparation av skyddsnätet runt tennisbanan resp. fotbollsplan. 
▪ Avverkning av träd framför bygdegården samt bakom fotbollsplan. 
▪ Fortsatt röjning av buskar bakom fotbollsplan. 
▪ Underhåll i form av målning m.m. av Strannastugan inkl. uthus. 

 

Inför 2020 föreslår Anläggningssektionen vissa särskilda förbättringar av anläggningen. För 

att dessa åtgärder ska kunna genomföras måste de rymmas i föreningen budget för 2020. 

I viss mån kan de även vara beroende av utfall från ansökningar om bidrag. 

Förslag till åtgärder: 

• Fortsatt arbete med att ta fram ett förslag till underhåll och förbättring av 
ventilationsanläggningarna i Bygdegården. 

• Renovering av bevattningspump för fotbollsplan. 

• Nya ”ljusvakter” (rörelsevakter) till belysningen i källaren och i gymmet. 

• Iordningsställa en grillplats i anslutning till Bygdegården. 
 

För Anläggningssektionen 

Örjan Nilsson  
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Verksamhetsplan för Motionssektionen 2020 
 
Träning i Idrottshallen - Tabata-träning, Hiit - högintensiv intervallträning och något pass som 
är core inspirerat. 
Träningen är till för alla över 15 år som vill träna puls, styrka och smidighet. Träningen sker till 
musik och alla gör övningarna utifrån sin egen kapacitet. Ledare är Lise Andersen och Maria 
Nilsson. Kostnad 300 kr/termin + medlemskap. Träningarna tar c:a 30-40 min. Måndag, onsdag 
och fredag i Idrottshallen på Skärgårdsskolan.  
Gym- Styrke- och fysträning  
Upprustning av motionsrum/Gym kommer fortsätta. Motionssektionen vill efter 
intresseanmälan samla till olika introduktionsträffar för de som vill komma igång med 
styrketräning.  Antingen av personer inom föreningen eller från någon utomstående. 
Vi behöver vi se över vissa maskiner, göra inköp för att komplettera det som finns idag tex en 
roddmaskin. Tydliga regler för materialet och att varje sak har sin plats samt städning m.m. 
Vidare önskar vi se över möjligheten att ta fram ett styrketräningsprogram för bla äldre.                                                                      
Målet är att utveckla information, tillgänglighet o.s.v. via t.ex. Facebook.                                                    
På detta sätt kan även sociala medier användas för gruppträning inom gång, löpning, skidor m.m. 
  
Seniorgympa Motionssektionen har som ett mål att kunna starta Seniorgympa om intresse och 
ledare finns, en lättare och mjukare gymnastikform för de som inte önskar eller inte kan vara 
med på övriga träningspass.   
Bordtennis m.m I Skärgårdsskolans idrottshall finns bordtennisbord,,badminton innebandy m.m. 
att tillgå. Men det saknas ledare i dagsläget för regelbundna träningar. Ett bordtennisbord finns 
även i Bygdegårdens källare/ungdomsrum för spel/träning.  
Tenniskurs Under sommarhalvåret planerar vi att fortsätta vårt samarbete med Mariestad TK, 
för att kunna erbjuda tennisutbildning för barn och vuxna. Vilket sen kan utmynna till fortsatt 
träning i Mariestad.  
Tipspromenad 6 gånger på vår- och höst, huvudansvaret och samordningen sker genom Britta 
Hessle.  
Önskemål finns att fler föreningar och enskilda personer vill vara värd för en söndag och gärna 
göra frågor utifrån sin verksamhet/intresse. Under våren kommer vi att fira /uppmärksamma att 
tipspromenaden funnits på Torsö i 45 år. 
Övrigt  
Motionssektionen vill under 2020 satsa på ledare som finns för sektionens aktiviteter. Vi vill bl.a. 
kunna erbjuda ledarskapsutveckling, första hjälpen/hjärtstartare, men även en riktad  
information till våra medlemmar i första hjälpen/hjärtstartare osv,   detta tillsammans med fest 
och kultur sektionen. 
Att få tennisplan och våra kajaker att bli mer använda bland våra medlemmar.                                                          
Informera och driva frågor som berör vår kropp och hälsa. 
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Verksamhetsplan för Barn- och Ungdomssektion 2020  

Sektionens mål och ansvar är att ha ett helhetsgrepp för alla barn och ungdomar, 3-15 år, i 

föreningen, så som barngymnastik, idrottslek, fotbollslek och fredagsträffar m.m.  

Fredagsträffar  

Har planer på fler fredagsträffar, på vår respektive höst. Träffarna kommer att ha olika sorters 

aktiviteter/tema både inne och ute. Vid planering av aktiviteterna kommer vi att så långt som möjligt 

utgå från barnens egna önskemål.  

Barngymnastik  

Barngymnastiken bedriver verksamhet för barn mellan 3 – 6 år. På barngymnastiken får barnen 

använda olika redskap, röra sig till musik och leka lekar. Ledare är Malin Fernström, Mikaela Hovbrink 

och Emma Adolfsson. Kostnad 150 kr/familj och termin + medlemskap.  

Idrottslek 

Tillsammans med barnen provar man på olika aktiviteter/sporter allt ifrån innebandy till gymnastik. 

Under sen vår och tidig höst kan aktiviteterna även vara utomhus. Vintern kan dessutom erbjuda 

aktiviteter som skridskor m.m. 

Ungdomsaktivitet 

Planera in aktivitet för som kan passa även de äldre skolbarnen för att erbjuda något till de som är 9 

år och uppåt. 

Familjedagar  

Vid lämpligt väder anordnas en familjedag som tex. skridsko- och pulkaåkning, brännboll eller annan 

aktivitet. Vid is på sjön är vi på ön, i annat fall är planen att vara på Otterstrand.  

Midsommar  

Sektionen ansvarar för aktiviteter som fiskdamm, ärt och bollkastning under festen.  

Vi vill under 2020 satsa på de ledare som finns för sektionens aktiviteter. Därför vill vi erbjuda 

ledarna att kunna gå en utbildning. De får själva ta fram förslag på vilken typ av utbildning. Denna 

satsning tänker vi delvis ska finansieras med utbildningsbidrag från SISU eller annan fond.  
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Verksamhetsplan för Fest- och kultursektionen 2020 

Eftersom den nya styrelsen inte tillträtt än är programmet inte fastlagt. 

Som vanligt planerar vi för Valborg, Midsommar och Julfest.  

Lördagen 26 september genomför vi ett samarrangemang med Torsö Hembygdsförening. 

Det blir en konsert med Kungälvs Manskör under ledning av Marcin Dominik Gluch, dirigent 

och pianist. 

Förutom det återkommer vi med några ytterligare aktiviteter.  
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Verksamhetsplan för Fotbollssektionen 2020 

Verksamheten vi i TBIF fotbolls grabbar håller på med är givetvis fotbolls 

träningar och fotbollsmatcher taktiken kan tyckas vara oklar med tanke på den ringa 

poängskörden 2019. 

Därav har vi nu ändrat i verksamhetens taktik med att vara noga med Höger sko på 

höger fot samt Vänster sko på vänster fot. Genom att tydliggöra detta tidigt på 

försäsongen så har vi faktisk börjat 2020 säsongen utan förlust matcher genom 

oavgjort mot Björsäter i en tränings match samt att ta första steget mot Europa spel 

genom att vinna med 2-0 mot Forsvik i DM lördagen 7 mars nu väntar en typ av 

gruppfinal den 15 mars borta mot Trollekis. Förutom att träna fotboll ser grabbarna till 

att stödja våra sponsorer Torsö Mjölk samt framför allt TorsÖL genom att idogt hålla 

kamratskapet på hög nivå genom div sammankomster. Vi glömmer ej Torsö Bygg 

som ser till att vi har byggt ett starkt ramverk. 

Det ramverk som gruppen har byggt tillsamman har gjort att säsongen 2020 ställer vi 

även upp med ett B-Lag och det behövs eftersom vi har varit upp emot 30 st på vissa 

träningar.  Detta år ska vi utan att försaka våra sponsorer försöka att börja vinna lite 

mera matcher - Åldersstrukturen är bra i laget grundutbildningen till riktiga 

fotbollsspelare är inte riktigt färdigt för att ta fotbollstudenten men nog bra för att vi 

ska öka poänginsamlingen 2020.  Säsongen 2019 gjorde vi många gedigna matcher 

men tappade poäng på oskärpa i vissa dueller och avgörande situationer - som det 

brukar vara i ett lag som ej är färdigt byggt. Med dessa verksamhets ord så ska 

grabbarna i TBIF se till att fotbollsdojorna sitter rätt är hårt knutna så fyller vi 

grässlänten med publik. 

 

Fotbolls hälsningar 

Kjell Norholl 

  



 

29 
 

Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening, Budget för 2020 

 Intäkter Budget 2020 Utfall 2019 

3230 Sponsor, reklam,  80000 78300 

3310 Lotterier, Bingo 4000 3900 

3376 Barn och Ungdom 3000 2200 

3377 Fotbollsläger ungdom 15000 17300 

3379 Fotbollsläger landslaget 65000 65200 

3380 Midsommarfest 95000 106000 

3382 Motionsektion 18000 18200 

3383 Fest och kultur 25000 11218 

3384 Hyresintäkter Bygdegård 65000 67400 

3387 Fotbollssektion 50000 49500 

3389 Fotbollsläger Senior 5000 4300 

3512 Säsongscampingplats 70000 72700 

3539 Hyra Strannavillan 24000 16000 

3540 Stuguthyrning 12% 70000 82200 

3541 Campingplats 12% 140000 171200 

3542 Elavgift säsongscampare 30000 31300 

3543 Kiosk 12%  25000 27400 

3610 Medlemsavgifter 50000 47700 

3710 Kommunalt anläggningsbidrag 70000 70000 

3720 Kommunalt verksamhetsbidrag 12000 6000 

3790 Övrigt verksamhets och investe 0 0 

3988 Erhållna bidrag för personal 115000 114300 

3989 Övriga erhållna bidrag 45000 68900 

 SUMMA INTÄKTER 1076000 1131218 

    

 Kostnader   

4010 Inköp material och varor 1000 164 

4013 Fest och kultur kostnader 20000 16000 

4014 Motionssektionens kostnader 10000 6900 

4016 Midsommarfest kostnader 45000 42000 

4017 Barn och Ungdom 3000 2100 

4020 Fotbollssektion senior/ungdom 50000 81300 

4021 Inköp Turism/Camping/Kiosk 15000 16800 

4022 Fotbollsläger Kostnader 0 0 

4023 Landslagets fotbollsskola kost 50000 49500 

5010 Arrende Stiftet 7000 7000 

5070 BG Invändigt underhåll 40000 36400 

5071 Strannavillan underhåll 10000 0 

5120 BG El 50000 54800 

5121 El Camping 40000 36600 

5122 El Strannavillan 15000 15200 
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5140 BG Vatten, avlopp sopor 17000 16500 

5141 Camping vatten,avlopp,sop 4000 1900 

5160 BG Städ och renhållning 10000 4900 

5170 BG Utvändigt underhåll 15000 13900 

5190 BG Fastighet Övriga Kostnader 5000 6400 

5191 BG Fastighetsskatt 6000 5700 

5220 Hyra inventarier 4000 3800 

5410 BG Förbrukningsinventarier 25000 44600 

5460 BG Förbrukningsmaterial 10000 15900 

5480 Arbetskläder o Skyddsmaterial 1000 220 

5500 Maskinrep, underhåll 5000 0 

5611 Bränsle gräsklippare 10000 9600 

5612 Maskin försäkring o Skatt 1000 831 

5831 Kost Logi Sverige 1500 1200 

5910 Annonsering, trycksaker, hemsida 32000 28600+900 

6090 Till styrelsens förfogande 12000 11600 

6091 Kostnader Årsmöte 3500 183 

6110 Kontorsmaterial 1500 1200 

6200 Telefoni 18000 17200 

6230 Datakommunikation 11000 11100 

6240 TV 2500 0 

6250 Porto 500 360 

6310 Företagsförsäkring 15000 14800 

6530 Redovisningstjänster 45000 44400 

6560 Serviceavgift branschorg 0 0 

6570 Bankkostnader 12000 11200 

6980 Medlemsavgift 3000 5600 

6995 Övriga Kostnader 1000 340 

7010 Lön vaktmästare 185000 178000 

7011 Lön sommarjobbare 65000 62400 

7012 Lön Kanslist 10000 5400 

7090 Förändr. Semesterskuld 2000 3600 

7331 Bilersättningar skattefri 10000 0 

7510 Arbetsgivaravgifter 75000 71200 

7519 Sociala avg semester 1000 1100 

7570 Arbetsmarknadsförsäkring FORA 10000 10200 

7610 Utbildning 5000 0 

7820 Avskrivningar fastighet 35000 34000 

7830 Avskrivningar inventarier 35000 38000 

8400 Räntekostnader 1000 1200 

 SUMMA KOSTNADER 1061500  

    

    

 Budgeterat resultat 14500  
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Valberedningen förslag till sammansättning av styrelse, sektioner, 

arbetsgrupper och andra särskilda uppdra inom Torsö Bygdegårds- 

& Idrottsförening år 2020 

 

Styrelsen skall bestå av en eller två ordförande, fem till åtta ledamöter, tre eller fyra 

suppleanter 

Styrelsen 2020 

Ordförande 

Kjell-Åke Nilsson   2020 

Ledamöter 

Tony Erlandsson   2020-2021 

Marianne Larm   2020 

Jennifer Gustavsson   2019-2020 

Ann Lindegren   2019-2020 

Pernilla Hideborg   2020-2021 

Sören Lillerskog   2020-2021 

Anette Åberg    2019-2020 

Lars Alfredsson   2020-2021 

 

Suppleanter 2020 

Urban Hernbo    

Kjell Norholl 

Anita Tropp 

Joakim Ebbesson 

 



 

32 
 

 

Hedersordförande 

Benny Jansson 

 

Revisorer 

Ingemar Carlström, Sammankallande                           2020 

Tommy Höglund 

Revisorssuppleant           2020 

                                                                                 

Marie Olsson 

 

Sektioner 

Förslag 

Att samtliga sektioner kan under verksamhetsåret kan adjungera intresserade att delta i 

sektionens arbete. Fortsatt intresserade väljs på kommande årsmöte. 

Motionssektion 

Ann Lindegren Sammankallande 

Maria Nilsson 

Linus Jonsson 

Maria Engqvist 

Mari Lillerskog 
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Ungdomssektion 

Jennifer Gustavsson Sammankallande 

Conny Bengtsson 

Lolita Peres Gustavsson 

Therese Johansson 

Mikaela Hovbrink 

Pernilla Andersson 

Jessica Granqvist 

 

Fest- och kultursektion 

Ingalill Andersson Sammankallande 

Annette Åberg 

Bengt Öjerås 

Bosse Andersson            

Marie Engqvist                                                 

Sören Jonsson           

Anders Ramberg           

Madde Ramberg           
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Fotbollssektion 

Johan Sjöström Sammankallande 

Micke Ramberg 

Tony Erlandsson 

Tobias Nilsson 

Kjell Norholl 

Johan Stålklint 

Dennis Meijer 

 

Anläggningssektion 

Örjan Nilsson     Sammankallande 

Per–Anders Nilsson 

Thomas Johansson 

Klas Andersson 

Dyshe Rexha 

Astrit Rexha 

Per-Ola Andersson 

 

 

Förslag angående val av valberedning 

Valberedningen föreslår att styrelsen ges uppdraget att tillsätta valberedning. Den bör vara 

sammansatt av en sammankallande (inte medlem av styrelse eller sektioner), två 

medlemmar från styrelsen och en medlem från respektive sektion. Sektionerna utser sin 

resp. representant. Valberedningen skall påbörja sitt uppdrag senast i oktober månad och 

bör ha som mål att slutfört sitt arbete under januari månad. 
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Med vänliga hälsningar 

 

Valberedningen 2020 

 

Benny Jansson Pernilla Hideborg Inga – Lill Andersson 

 

Ann Lindegren Jennifer Gustavsson Per – Anders Nilsson 
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Aktivitetsansvariga som presenteras i samlingsdokumentet på årsmötet 

 

Skaraborgs Bygdegårds distrikt 

Ingalill Andersson 

Bengt Öjerås 

 

Mariestads Idrottsallians 

Örjan Nilsson 

Kjell-Åke Nilsson 

 

Västergötlands Fotbollförbund 

Emil Werner 

 

Västergötlands Idrottsförbund 

Kjell-Åke Nilsson 

 

Pressklipp 

Örjan Nilsson 

Åsa-Britt Nilsson 
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Statistik och arkiv 

Benny Jansson Sammankallande 

Agne Piehl 

Kjell Keyser 

Allan Wallgren 

Ingemar Carlström 

Hennele Ennab 

 

Torsö Skärgårdsråd (Samverkansgrupp mellan ideella föreningar på Torsö) 

Kjell-Åke Nilsson 

Örjan Nilsson 

 

Torsö Skärgårdsrike (Samarbetsprojekt mellan ideella föreningar och företag på Torsö för att 

utveckla besöksnäringen.) 

Örjan Nilsson 

Kjell-Åke Nilsson 

 

Arbets -skötselgrupp vandringsleder 

Lars Ålstam 

Bo Andersson 

Örjan Nilsson 

 

 


