
DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2008 

 
Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed 

verksamhetsberättelse för år 2008.  

 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Stefan Rudolfsson  Ordförande 

Siv Forsen   Sekreterare 

Roland Sandström  Ledamot 

Clas Blomqvist   Ledamot 

Björn Norman   Ledamot 

Nicklas Jonasson  Suppleant 

Ulf Lundmark   Suppleant  

  

Styrelsen har haft 3 st protokollförda möten under året och ett antal arbets- och telefonmöten. 

 

Angående kassans ställning hänvisas till revisionsberättelsen. 

 

 

Djäkne 

Deltagarantalet har varit mellan 17-32 ungdomar under 15 tillfällen.  

Våren avslutades med en uppskattad discobowling kväll. Vi avtackade Linn Söderlund som 

slutade som ungdomsledare. En ny ungdomsledare har under hösten gjort entré, Carolin 

Sandström från Djäkneböle. Höstens aktiviteter har bl.a. varit brakedance med Alex. En väldigt 

spännande och uppskattad aktivitet var spökstigen i höstmörkret. Där flertalet av ungdomarna 

var utklädda och målade. Pepparkaksbakning avslutade året. Hemsidan har uppdaterats, så vi 

kan lägga in bilder på våra aktiviteter under galleriet. Under fliken planering finns datum, 

aktiviteter och vilka föräldrar som är bokade för att hjälpa till på fredagskvällarna. Vi utgår från 

klasslistan i 4:an på Kasamarks skola. På Djäknegården har trappen och lilla rummet renoverats. 

Vi har släppt upp våra ungdomar dit, tillsammans med ett stort antal kuddar har dom fått ett eget 

litet tillhåll.  

Ulf Lundmark. 

                                                                              

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. 

 

Övrig traditionell festlighet under året var Valborgsfirande. 

 

Hemsidan för DIFF är i bruk, i dagsläget finns information om föreningens verksamhet, 

kontaktuppgifter, aktuella bilder från evenemang m.m. på hemsidan. Framför allt finns mycket 

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

 

Djäknegården har renoverats invändigt, framförallt hallen och det stora rummet har fått ett rejält 

lyft. Många av våra medlemmar ställde upp mycket bra när detta utfördes, utan den hjälpen 

hade vi inte klarat renoveringen. 

Det har inköpts en begagnad stereo anläggning. Vi har bytt ut ett flertal gardiner och soffan i tv 

rummet. Dessa saker har medlemmar skänkt till föreningen. Djäknegården har som vanligt 

storstädats in- och utvändigt en gång under året. Även elljusspåret har som vanligt reparerats. 

 

http://www.dbnet.se/
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Städjouren har även det här året fungerat bra vilket är viktigt för att kunna ha en bra uthyrning.  

 

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    

Ordförande     
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