Verksamhetsberättelse Nyköping Baseboll år 2009
Styrelsens sammansättning
Ordförande Lars Andersson
Kassör Peter Ström
Sekreterare David Champy
Ledamot Jimmy Lindell
Ledamot Charina Nilsson
Suppleanter Thomas Nilsson, Per Fahlgren
Valberedning Gustav Widstrand, Kjell Tholin
Revisor Erik Kaill
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem sammanträden varav ett konstituerande.
Mötesprotokoll finns hos Charina Nilsson, samt på föreningens hemsida
www.nykopingbaseboll.se.
Föreningen hade 09-12-31 27 stycken medlemmar.
Klubben har infört en så kallad ”tusenklubb” där privatpersoner kan stödja Nyköping
Baseboll.

Verksamheten
Nyköping Baseboll har haft 18 licenserade spelare (varav två juniorer) den här säsongen.
Laget inledde med att ha gemensamma träningar med Arnö IF:s A-ungdomar.

Nyköping Baseboll har deltagit med seniorlag i Regionserien Norra. Representationslaget
spelade 14 matcher. Trots att laget förlorade samtliga matcher har ändå spelglädjen varit på
topp, samt viljan att utvecklas som basebollspelare och individ. Närmast en seger var laget
hemma mot Norrköping. Nyköping hängde bra med i fyra inningar innan bränslet tog slut.

Den välbesökta officiella invigningen av den nya planen vid Rosvalla skedde 6 september när
SBSF:s ordförande Mats Fransson och kommunstyrelsens ordförande i Nyköping Jan Carle
högtidstalade och klippte bandet. Talen följdes av en för-VM landskamp mellan Sverige och
Sydkorea.

Under säsongsavslutningen röstade spelarna fram följande spelarprestationer
Årets rookie
Bäste slagman
Bäste pitcher
Gold Glove
MVP

Robert Oknefjell
Lars Andersson
Mikael Champy
Lars Andersson
Peter Ström

Ett digert kvalitetsarbete har pågått under året. Klubben har vaccinerat sig mot doping, dvs
antagit en antidopingpolicy. Nyköping Baseboll kan stoltsera med att ,(tyvärr), vara en av
fåtalet föreningar som vaccinerat sig i Sörmland.

Representanter/Utbildning
Föreningens representanter vid
SBSF:s Förbundsmöte var Peter Ström och Lars Andersson
SBSF:s Verksamhetskonferens var Lars Andersson
Föreningsträffar i Nyköping var Jimmy Lindell och Lars Andersson. Trafiksäkerhet ,
Antidoping, Nya föreningsbidragsregler, Kvalitetssäkring i föreningslivet
var några av områdena som behandlades.
Dessutom anordnade klubben en uppskattad protokollförarutbildning där Peter Ström var
ansvarig.

Slutord
Ordförande vill tacka alla medlemmar som ställt upp och gjort detta första verksamhetsår
möjligt. Samarbetet med Arnö IF har fungerat mycket tillfredsställande och jag hoppas det
fortsätter på samma bana under nästa verksamhetsår.

Lars Andersson
Ordförande Nyköping Baseboll

