Verksamhetsberättelse 2015
Saxnäs idrotts- och bygdeförening
Styrelsen har under 2015 bestått av:
Maria Bäckström, ordförande
Helena Åslund, sekreterare
Karin Rosborg, kassör
Camilla Stenlund, sammankallande
Annica Hed, ledamot
Mats Forsén, ledamot

Verksamhetsåret startades med årsmötet den
7 april 2015.
Medlemsmöte gick av stapeln den 19 april där
det serverades soppa i lokalen mitt emot
affären som ”Bo i Saxnäs” hyrde under året.
Information om Beaver trap trail, swish, Hot
spot och lokalen.

Beaver Trap trail är en draghundstävling
vilken placerade ett av sina stopp i Saxnäs och
vi fick äran att ha hand om ett längre stopp
med tid för vila för deltagarna. Det var första
gången SIBF var med i BTT och lägret var
placerat intill Marsfjäll Mountain Lodge med
tältkåta och köttsoppeförsäljning.
Flera volontärer hade förberett inför loppet
och var även uppe dygnet runt och jobbade
hårt för att göra det så bra som möjligt för
deltagarna i loppet. Tufft och krävande men
väldigt kul och lärorikt uppdrag som gav
mersmak. Maria Bäckström var koordinator
för evenemanget för SIBF räkning.

Styrelsen har haft svårt att samla hela styrkan
och har tagit beslut mestadels via e-post och
telefon för löpande kostnader och planering.
Enstaka styrelsemöten har skett exempelvis då
det beslutades att godkänna att söka
bygdemedel.
Våren firades med valborgseldar i eldtunnor
vid lokalen. Fika och korvförsäljning,
utställning och lotteri samt skön sång var
kvällens aktiviteter i ett gråkallt och blötsnöigt
Saxnäs.
Uppstart för motionsbingo under våren med
en slinga genom byn. Planerades för
Motionsbingo och fikaförsäljning varje lördag
6 juni – 22 augusti men fick ha en paus i juli
då lokalen var uthyrd och augusti ställdes det
in pga sjukdom. Istället sattes det upp
information om motionsbingo och
Saxnäsgården och Marsfjäll Mountain lodge
sålde vänligt nog bingobrickor och rättade
brickorna till de som ville gå en bingotur.
Säsongens Motionsbingo avslutades med ett
”Miljöfika” i samarbete med SNF på hösten.
Innebandy i sporthallen vid skolan ledd av
vuxna på ett rullande schema under skolans
terminer gång i veckan.

Ungdomar och vuxna har tävlat för
föreningen i kommunens skidserie och i
Vasaloppet.
Kultsjödalsklassikern är aktiv igen efter en
paus. Började säljas vid julmarknaden.
Länsstyrelsens projekt ”Hot spot Saxnäs”
fortsätter men hade en sen start så den hann
inte testas under turistsäsongen så det lär bli
en förlängning av projektet. Alla hots spots
var under årets slut i full fart och systemet
fungerade. Det är ett test för att se hur nya
betalningslösningar kan gå att ordna på
glesbygden då vi har svårt att hantera
kontanter och att mobilnätets täckning ibland
är ostabilt.
Föreningen är med som en av parterna och
har valt betalningsstjänsen swish för vår
verksamhet. Swish har underlättat
hanteringen av betalningar vid tex
motionsbingoförsäljning och fikaförsäljning
samt vid betalning av medlemsavgifter.
Föreningen är nöjd med hur det fungerat
hittills men vi kan utveckla användandet med
mer information.

Den traditionsenliga julmarknaden gick av
stapeln helgen innan första advent. Det är ett
arrangemang som föreningen och de lokala
företagarna utför tillsammans. Nytt för i år
var att även lokalen mitt emot affären hade
plats för knallare och föreningen sålde
hamburgare utomhus och ullstrumpor,
kultsjödalsklassiker, motionsbingo och fika
inomhus.
Föreningen arrangerade terrängloppet Lule
Gäjno. Tillsammans med Vilhelmina
OrienteringsKlubb och Dalasjö IK så var vi
även medarrangör till Vilhelmina Trippeln
som syftade att uppmuntra till motion i tre
olika lopp inom kommunen, där Lule Gäjno
var ett av dem.
Under året har Kristina Risslen sålt bingolotter
för föreningens räkning på Saxnäsgården.
Föreningen har lämnat in en ansökan om
bygdemedel för att bygga en bagarstuga
intill lokalen som föreningen ”Bo i Saxnäs” hyrt
under året. Ansvariga för det är Robin
Hjortevang och Camilla Stenlund.

