Vörå idrottsförening r.f.:s verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2015

Ett verksamhetsår inom Vörå IF har avslutats och det är dags att summera.
Vörå IF ordnar trevlig och sund fritidssysselsättning i idrottens tecken. Föreningen har en bred
verksamhet i sex självständiga sektioner som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna både
inom elit- och motionsidrott. Nedan en kort redogörelse av sektionernas verksamhet under året:
-

-

Skidsektionen har en aktiv verksamhet inom juniorskidning men inom sektionen verkar
också duktiga senior- och veteranåkare som till viss grad även tävlar på FM nivå. Under
detta verksamhetsår startades skidskytteverksamhet inom sektionen.
Backsektionen ordnar backhoppning för främst juniorer men inom sektionen finns även
aktiva som tävlar på FM nivå. Sektionen har gediget samarbete med grannföreningar
inom backhoppning.
Fotbollssektionen ordnar knatte och juniorfotbollsverksamhet, s.k. ”mini-cup” för både
pojkar och flickor i åldern 5-9 år där man ordnat träning 1 gång i veckan utan att spela
matcher i någon serie. I sektionen har ännu i år flicklaget F99 verkat men flyttar över till
Norrvalla FF nästa säsong.
Motions- och orienteringssektionen är mest aktiv inom motionsidrott för vuxna men inom
sektionen ryms även orienterare, både barn och vuxna, och nybörjarskolning ordnas
årligen.
Slalomsektionen har även i år haft många barn som deltar i slalomskolan och
träningarna. Inom sektionen finns även många aktiva som har haft nationella och
internationella framgångar.
Friidrottssektionens verksamhet riktar sig till barn och det ordnar varje år en mycket
omtyckt friidrottsskola samt terräng- och friidrottscup i samarbete med övriga föreningar i
kommunen.

Från sektionernas verksamhetsberättelser finns mera detaljerad information om verksamheten
under det senaste verksamhetsåret.
Vörå IF har ordnat eller deltagit i arrangemangen av bl. a. följande tävlingar under året:
-

Botnialöpet ordnades i år 19.9.2015 i samarbete med Norrvalla Sports MTB lopp där
även momentet duathlon kunde genomföras. Detta evenemang bildar tillsammans med
Botniavasan och Botniacyklingen; Botniatrippeln.
VIF’s sektioner har även deltagit i arrangemangen BotniaVasan 8.2.2015 och
Botniacyklingen 25.7.2015 med Norrvalla Sport samt
VIF’s bistod även IF VOM med arrangemanget av ÖID mästerskapen i terränglöpning
vid Norrvalla 2.5.2015

Förutom de nämnda arrangemang har det i sektionernas egen regi ordnats massor av träningar
och endel tävlingar vilket kan läsas ur deras egna verksamhetsberättelser.
Verksamheten vid City-Grillen har fortgått men med byte av hyresgäst till Jeanette Jungars från
mitten av Oktober.
Medlemsantalet för det gångna verksamhetsperioden växte lite till 520 personer och
medlemsavgiften var 16 € för vuxna och 10 € för barn eller maximalt 35 € per familj.

Vår förening har inte enligt bokföringslagen avsedd forsknings- och utvecklingsarbete men
under detta år har vi aktivt funderat hur vår verksamhet ska utvecklas. Vi höll ett
framtidsseminarium på Norrvalla den 29.9 där vi fick en föreläsning av Kari Kallio som varit
framgångsrik idrottare och sedan idrottsföreningsledare. Vi jobbade sedan i arbetsgrupper med
rubriker kring föreningens idrott, Vörå skidcentrum, föreningens organisation, varumärket VIF
samt sponsorering och marknadsföring. Detta resulterade i ett dokument med konkreta saker
som vi inom styrelsen planerar att införliva i verksamheten an efter.
Finansering av verksamheten och resultat
Verksamheten har finansierats på följande sätt:
- medlems- och sektionsavgifter,
- intäkter från servering vid olika tävlingar och matcher
- intäkter från serveringen i skidstugan vintertid,
- reklam- och sponsoreringsavtal med företag,
- hyresintäkterna från Vörå City-Grillen,
- intäkter från Botnialöpet, Botniavasan och Botniacyklingen,
- kommunalt verksamhetsbidrag,
- pappersinsamlingen som pågår i Vörånejden,
- bidrag från Vörå Sparbanks Aktiastiftelse
Ovannämnda punkter kräver i de flesta fall mycket talkoinsatser av föreningens
medlemmar. Vinstmedel från skid-FM som arrangerades vintern 2011 har likaså använts till
knatte- och juniorverksamheten.
Resultatet för verksamhetsåret blev ett underskott på 4.924,78 € för perioden, men
kassasituationen är fortfarande god. Förlusten överförs till kontot ”Balanserad vinst (förlust) från
tidigare verksamhetsperioder”.
Föreningens styrelse och funktionärer under år 2015
Ordinarie
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sektererare:

Jan Grön
Ulf Nyman (backe)
Therese Dahlin
Jan Grön (orientering och motion)
Bo Norrgård (fotboll)
Päivi Torrkulla (skidor)
Tommy Grannas (friidrott)
Kaj Rintanen (slalom)
Ulf-Erik Widd (sponsorering)
Stefan Söderård (fastigheter)

Suppleant
Gösta Småros
Andreas Storbacka
Magnus Dalkar
Tor-Leif Häggman
Patrik Majabacka
Anders Kulp

Möten: Styrelsen sammanträdde 10 gånger under det gångna verksamhetsåret.
Revisorer och verksamhetsgranskare: Hans Jåfs (CGR revisor) och Göran Holms
(verksamhetsgranskare) samt suppleanterna Kaj Svels och Annika Grannas.
Vörå IF:s samarbetsföreningar:
-

IF VOM friidrott: VIF friidrottare använder IF VOM friidrott som representationsförening
vid tävlan utanför föreningens eller OIF’s eller MSK’s cuptävlingar.
Oravais IF och Maxmo Sportklubb: samarbete kring terräng-, friidrotts- och skidcup
IF Femman: samarbete kring orienteringsverksamhet för nybörjare samt olika större
tävlingsarrangemang.

Vörå IF:s representanter i idrottsorganisationer:
-

I Österbottens Idrotts Distrikts styrelse: Thomas Carp, styrelsemedlem
I Österbottens Idrotts Distrikts styrelse: Bengt Renvaktar, suppleant
I Österbottens Idrotts Distrikts skidsektion: Thomas Carp, sektionsordförande
I Österbottens Idrotts Distrikts skidsektion: Bengt Renvaktar, styrelsemedlem
I Finlands Skidförbunds fullmäktige: Tom Nyman, suppleant.
I Finlands Skidförbunds fullmäktige: Kaj Svels
I Finlands Skidförbunds Backdomarklubb: Tom Nyman, medlem
Inom västra Finland är Ulf Nyman backkoordinator.

Informationsverksamhet
Den interna informationen har skötts via sektionerna samt föreningens Internet hemsida
www.voraif.fi och föreningsspalten i VBL. Den externa informationen har skötts via press,
skyltning och publika evenemang.
Vörå IF tackar alla deltagare, funktionärer, ledare och talkoarbetare – utan er skulle inte denna
förening kunna verka.

Vörå idrottsförening r.f. den 24.11.2015

___________________________
Jan Grön (ordförande)

