
DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed 

verksamhetsberättelse för år 2007.  

 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Stefan Rudolfsson  ordförande 

Roland Sandström  kassör 

Svante Johansson  sekreterare 

Clas Blomqvist   ledamot 

Björn Norman   ledamot 

Nicklas Jonasson  suppleant 

Ulf Lundmark   suppleant  

  

Styrelsen har haft 4 st protokollförda möten under året och ett antal arbets- och telefonmöten. 

 

Angående kassans ställning hänvisas till revisionsberättelsen. 

 

DIFF har från dödsboet Bo Karlsson erhållit en generös gåva. Styrelsen har beslutat att medlen 

ska gå till att utveckla ungdomsverksamheten samt att säkerställa DIFFs fortsatta utveckling. 

 

Djäkne 

Föreningen har fritidsaktiviteter för barn i mellanstadieåldrarna årskurs 4-6 på fredagskvällarna. 

Deltagarantalet har varit mellan 20-35 ungdomar/tillfälle. Aktiviteterna har även detta år varit 

populära med några höjdpunkter som t ex. dans med instruktör. Ungdomarna dansar, spelar 

pingis, kort, sällskapsspel och andra aktiviteter. 

Avslutningen våren 2007 var en uteaktivitet med flera tävlingar sinsemellan. Vi grillade 

hamburgare och hade trevligt. Föräldrarna har involverats i att vara till hjälp på kvällarna. Ett 

informationsblad går ut på hösten till alla i årskurs 4. Där förklarar vi våran grundtanke om 

fredagskvällarna. Föräldrarna kontaktas och vi bokar upp dess medverkan på kvällarna.  

Vi har i början av detta år köpt in en spelmaskin, PS 3 med SingStar. Vår tanke är att erbjuda 

ungdomarna att prova på att sjunga m.m. ( ej spel ). På DB-net s hemsida finns all information 

om fredagskvällarna. Under fliken Djäkne finns ett flertal sidor om detta. 

                                                                              

Hemtjänsten hyr fortfarande Djäknegården för sina morgonträffar, för gruppmöten och som 

lunchställe. Även Dagmammorna nyttjar lokalen regelbundet.  

 

Året avslutades med julfest och julotta i missionshuset. 

 

Övriga traditionella festligheter under året var Valborgsfirande och grisfest. 

 

Hemsidan, som tagits fram gemensamt med DB-net, har tagits i drift under året. Mikael 

Björkman har lagt ned mycket arbete på utveckling av hemsidan med dess funktioner och 

innehåll. I dagsläget finns information om föreningens verksamhet, kontaktuppgifter, aktuella 

bilder från evenemang mm på hemsidan. Framför allt finns mycket information om 

Djäknegårdens ungdomsverksamhet. Adressen till hemsidan är www.dbnet.se.  

 

Djäknegården har storstädats in- och utvändigt en gång under året. Även elljusspåret har 

reparerats. 

 

Städjouren har även det här året fungerat bra vilket är viktigt för att kunna ha en bra uthyrning.  

http://www.dbnet.se/
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Vår underhållsgrupp gör ett bra arbete med skötsel av Djäknegården och föreningens 

anläggningar. 

 

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt ställt upp för föreningen. 

 

STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 

 

 

________________________  ________________________ 

Stefan Rudolfsson   Svante Johansson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

www.dbnet.se 

http://www.dbnet.se/

