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Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten.
Barn- och ungdomsverksamheten som i flera år varit mer eller mindre vilande, har under året
kommit igång rejält. Samtliga sektioner har haft verksamhet med föreningens yngre
medlemmar som deltagare.
Föreningen har under året initierat ett projekt, ”Idrottsskola”, tillsammans med Puoltikasvaara
IFF. För detta erhölls ett bidrag från Norrbottens Idrottsförbund för inköp av idrottsmaterial.
Resultatet har varit över förväntan och föreningen har nu fått en mycket god grund för det
fortsatta arbetet med föreningens barn och ungdomar.
Tillsammans med Puoltikasvaara IFF har föreningen också haft fem feriearbetande
ungdomar till hjälp under sommaren. De har bland annat varit ledare på föreningens
fotbollskola och gjort diverse arbeten på föreningens anläggningar.
Föreningen har under året kommit överens med Boliden om ett gymavtal. Det innebär att alla
anställda på LKAB, Boliden och Gällivare kommun nu har möjlighet att träna fritt på Hulkis.
Det enda som behövs är ett medlemskort i föreningen.
Försäljningen av reklamskyltar vid fotbollsplanen har under året tagit fart. Styrelsens mål
under året är att intäkterna från reklamskyltarna, tillsammans med det kommunala
anläggningsstödet och statliga LOK-bidraget, ska täcka föreningens totala drifts- och
anläggningskostnader.
Ett stort tack till alla ideella krafter som har hjälpt till på föreningens evenemang under året
och ställt upp som ledare på föreningens aktiviteter. Det är ni som ser till att vi har en
levande förening och som ger bygdens barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid!

Jonas Olsson
Ordförande

Bergens IF huvudstyrelse - Bokslut 2013
Intäkter
Danser
Överföring från sektioner
Marknadsförsäljning
Övrig försäljning
Gräsklippning Gve kommun
Uthyrning lokaler
BIF Medlemskort
Årskort Gym/Hulkis
Veteranfotboll
Fotbollsskola
Lotteriförsäljning
Idrottsförbund bidrag
Kommunala bidrag
Sponsring
Summa intäkter:
Utgifter
Arrende idrottsplan
Lokalhyror
Förbundsavgifter
Kurser och utbildning
Medlemsvård och möten
Inköp lotterivinster
Dansbanan/Logen
Fotbollsstuga och plan
Gymlokal/Hulkis
El-ljusspår
Vattenfall Fotbollsstuga
Vattenfall El-ljusspår
VA-avgift Fotbollsstuga
VA-avgift Hulkis
Danser inkl. arrangemang
Skoter inkl driftkostnader
Div. förbrukningsmaterial
Gräsklippning Gve kommun
Kontorsmaterial
Tryckeri och annonser
Porto
PG avgifter
Bankavgifter
Företagsförsäkring
Summa utgifter:

Ing. balans
Resultat
Utg. balans

13-01-01
2013
13-12-31

Skaulo, 2013-12-31

2010
0.00
16.000,00
1.000,00
8.900,00
0.00
1.800,00
4.525,00
12.885,00
0.00
0.00
3.000,00
5.138,00
14.893,00
2.030,00
70.171,90

2011
5.309,00
18.000,00
0.00
9.800,00
0.00
800.00
2.900,00
11.050,00
0.00
0.00
1.000,00
0.00
0.00
850.00
49.709,00

2012
6.191,00
14.500,00
1.140,00
11.809,00
0.00
3.340,00
4.650,00
17.125,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.755,23

2013
2.249,00
3.200,00
370.00
2.371,00
4.800,00
2,000,00
6.200,00
14.650,00
3,110,00
7.712,00
11.066,00
19.818,00
11.095,00
10.250,00
98,881,50

2010
1.000,00
0.00
100.00
0.00
0.00
5.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.529,00
32.642,00
2.443,00
611.00
0.00
7.248,00
0.00
91.92
0.00
0.00
60.00
772.50
741.00
2.574,00
69.983,16

2011
1.000,00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
220.00
0.00
15.293,00
24.947,00
2.456,00
640.00
0.00
2-526,58
0.00
253,.00
55.00
0.00
130.00
768.00
735.00
2.641,00
51.564,58

2012
1.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
1.205,00
0.00
12.662,50
25.938,00
2.830,50
685.00
0-00
5.986,60
0.00
0.00
500.00
0.00
120.00
795.50
635.00
2.704,00
56.308,03

2013
1.000,00
640.00
0.00
15.031.00
53.00
5.396,00
40.00
10.000,00
4.059,00
0.00
14.113,33
22.124,24
3.106,00
706.00
1.500,00
5.971,00
446.00
0.00
523.00
10.861,00
60.00
775.83
710.00
2.887,00
100.002,40

4.710,99
- 1,120,90
3,590,09

Yngve Backe, kassör

Friidrottsektionen

Behållning
Kassa
PlusGiro
Bank
Summa

2013-12-31
214.18
2.027,27
1,348,64
3,590,09

Verksamhetsberättelse
Styrelse
Ordförande: Birgitta Widmark Engebro
Kassör: Birgitta Widmark Engebro

Låg gemensam aktivitet i Friidrotten, men en träningsgrupp för barn startades upp hösten
2013. Hulkis används flitigt vilket är bra, samt att många tränar löpning sommartid. Några
vuxna och barn ställde upp i Niliterängen och gjorde det jätte bra, samt några har sprungit
onsdags loppen i Gällivare under sommaren.
Vi får hoppas det fortsätter och att vi till sommaren får igång gemensam träning någon dag i
veckan.

Birgitta Widmark Engebro
Ordförande

Skidsektionen
Verksamhetsberättelse
Styrelse
Ordförande: Göran Johansson
Kassör: Gerd Johansson
Sekreterare: Birgitta Widmark Engebro
Ledamöter: Daniel Dyrander, Tage Fors

Aktiviteterna under året har varit få.
Barnens vasalopp har körts tillsammans med skolan, där eleverna ställde upp mangrant, och
tyckte att det hade varit en trevlig friluftsdag, som avslutades med bastubad för dem som var
intresserade.
Skidträningen har kommit igång igen, vilket gläder oss. Detta tack vare Tage och Ann-Helen
som ställt upp som ledare. Vi hoppas att intresset för att fortsätta med denna aktivitet finns.
Sektionen får tacka för verksamhetsåret 2013.

Skaulo 17/1 -13

Göran Johansson
Ordförande

Fotbollssektionen
Verksamhetsberättelse
Styrelse
Ordförande: Bengt Backe
Kassör: Bengt Backe
Bollen är åter i rullning i föreningen.
Ungdomsverksamheten startade med inomhusträning under vinterhalvåret. Fortsatt träning
på IP när planen blev spelbar, blandat med träningsmatcher (7-manna) som verkligen
uppskattades av våra spelare.
Sektionen har även genomfört Landslagets fotbollskola v25 med 22 deltagare, fördelade på
17 pojkar och 5 flickor. Vädret under fotbollskolan var mest regn, men deltagarna var glada
trots det och deltog med glädje i alla aktiviteter som förekom under veckan. Tack till alla som
lagade mat och hjälpte till under veckan!
Veteranturneringen som startades 2012 och spelades andra året i år har blivit ett
succéarrangemang. I år deltog 6 lag, med förhoppning att kunna utöka till 8 lag 2014. Med
mycket folk på turneringen blir kommersen även god, det blev ett bra överskott som vi
behöver till driften av anläggningen.
Fotbollen vill rikta ett stort tack till alla företag som sponsrat oss. Tack även till alla som har
hjälpt till på olika sätt för att driva verksamheten framåt!

Skaulo,

Bengt Backe
Ordförande

Bokslut 2013
Bergens IF Fotbollsektion
Intäkter
Övriga intäkter
Pg-återbetalning
Veteranturnering
Lotteri
Fotbollskola

284,00 kr
450,00 kr
12 398,00 kr
2 000,00 kr
10 000,00 kr
25 132,00 kr

Kostnader
Veteranturnering
Gödsel gräsplan
Övriga utgifter
Förbrukningsmtrl
Domararvode
Fotbollskola
PG och portoavg
Medlemsvård
Drivmedel/reservdelar gräsklippare

4 194,00 kr
4 548,00 kr
308,00 kr
30,00 kr
600,00 kr
9 403,00 kr
906,00 kr
1 432,00 kr
1 319,00 kr
22 740,00 kr

Balansräkning
Kassa
Plusgiro
Summa tillgångar

7 756,78 kr
44 702,37 kr
52 459,15 kr

Ingående balans 130101
Årets överskott
Utgående balans 131231

50 067,15 kr
2 392,00 kr
52 459,15 kr

Skaulo,

Bengt Backe

Orienteringssektionen
Verksamhetsberättelse
Styrelse
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:
Suppleanter:

Roland Dyrander
Eva Dyrander
Siw Olofsson
Georg Olofsson, Paulus Kuoljok
Tage Fors, Ingemar Eriksson

Orientering i motionsform kan numera göras från februari t.o.m. oktober, då vi har 3 typer av
orientering. Naturpasset, cykeltrim och skidtrim. Skidtrimmen lockade mest deltagare i år.
Naturpasset (som tidigare kallades Trim) har pågått oavbrutet i ca 30 år. Statistik har förts i
sedan 1986. Vi är en av få klubbar här uppe som fortfarande håller på med detta här uppe i
norr.Det känns meningsfullt då deltagandet ökat igen och det är roligt att ha ett mål när man
motionerar.
Verksamhetsåret startade igen med Skidtrim. 30 skärmar hängdes upp efter skoter- och
skidspår de flesta vid våra sjöar. Banläggare i år var Georg som använde 2 kartor, ett
kartblad i färg på Soutujärvi med omnejd och PIFF:s skidspårskarta norr om Puoltikasvaara.
Naturpasset bestod av 40 skärmar i skogsmark och Cykeltrim med 30 skärmar efter stigar
och vägar.
Allt fler börja också ta samtliga 100 skärmar vilket är bevis på att verksamheten behövs, vi
kanske måste hitta på någon ny variant – kom gärna med förslag till sektionen.
Träningsorienteringar har hållits på torsdagar under sommaren – deltagandet har tyvärr inte
varit så stort, många av dem som kommer på träningarna kommer från grannbyarna och
Kiruna och Gällivare. Nybörjarkurser planeras till sommaren.
På O-ringen i Boden med omnejd deltog Tage Fors från Bergens IF. Tage skall ha en stor
eloge för detta.
Prisutdelning för samtliga ovanstående trim-aktiviteter skall hållas på Folkets Hus i början av
mars.
Ett stort TACK till alla er som ”trimmar” på olika sätt, det viktigaste är kanske inte att lämna in
ett godkänt startkort, huvudsaken är nog att man har varit ute och rört på sig.

Skaulo-Puoltikasvaara 2014-02-12

Roland Dyrander
Ordförande

Eva Dyrander
Kassör

Siw Olofsson
Sekreterare

Revisionsberättelse
Efter granskning av Bergens IF:s räkenskaper och förvaltning under räkenskapsåret 2013,
vilket omfattar tiden 2013-01-01 till 2013-12-31, lämnar undertecknade valda revisorer
följande berättelse.
Räkenskap och förvaltning utgör, enligt tidigare beslut av:
A. Huvudstyrelsen
B. Fotbollsektionen
C. Orienteringssektionen
D. Skidsektionen
E. Friidrottsektionen
Denna berättelse omfattar den totala verksamheten som berörs av punktema A-E ovan.
Vid granskning av föreningens handlingar kan vi konstatera att de ekonomiska
transaktionerna är rätt och riktigt bokförda och verifierade.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets utgång, hänvisar vi till
de ekonomiska tablåerna som bilagas verksamhetsberättelserna. De ekonomiska tablåerna
överensstämmer till alla delar med räkenskaperna.
Med hänvisning till ovan föreslår vi årsmotet att bevilja ansvarsfrihet for styrelserna for
verksamhetsåret 2013.

Skaulo,

Jörgen Widmark
Revisor för punkt A-E ovan

Ros-Mari Widmark
Revisor för punkt A-E ovan

