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Styrelsen
Styrelsen har haft 7 stycken protokollförda möten under perioden. Mellan
styrelsemötena har styrelsen haft kontakt via appen Supertext för att lösa
brådskande ärenden. Information som hanterats via Supertext har tagits upp och
protokollförts på nästkommande möte.
Styrelsen har fortsatt arbetet med att undersöka om en multiarena skulle kunna vara
aktuell i Porjus.
Föreningen är fortsatt medlem i FAJ och köper posthantering och bokföringstjänster
av dem.
Styrelsen har deltagit i olika förenings/kommun träffar såväl i Jokkmokk som i Porjus.
500 kr skänktes till en klassresa för elever åk 4-5 från Porjus skola.
Beslut är taget att ersätta samtliga fönster i skidstugan, bidrag är sökta och
utbetalda. Inköp samt montage kommer att ske under 2018.
Föreningen har sponsrat Ellens satsning inför Paralympics 2018.

Fallens Dag.
Styrelsen tog på sig att förutom den sedvanliga fiskrökningen också ansvara för
samtliga aktiviteter nere på festplatsen under Fallens Dag. Detta resulterade i att
Porjus IK:s styrelse hade 4 st protokollförda arbetsmöten inför arrangemanget,
representanter från styrelsen deltog också i samtliga Fallens Dags möten som hölls
av Porjus Bya och Intresseförening.

Aktiviteterna som anordnades var: Vattenspill, Grafitti Workshop både under
lördagen och söndagen, Levande Fiskdamm, Archery Tag, Ponnyridning, 3 st
Hoppborgar, Tipsrunda, Uppvisning av AM-traktorer, Streetbasket, Nattduellen och
3-kamp.
Porjus IK deltog med god uppslutning i såväl iordningsställande inför, samt städning
efter arrangemanget.

Motionssektionen.
Under verksamhetsåret har det utövats aktiviteter i sporthallen i Porjus. Det har
spelats badminton på tisdagar och torsdagar, skytteföreningen har nyttjat hallen för
skytte söndagar och Elisabet Nilsson och Ellenor Walkeapää har fungerat som
ledare för motionsträning vissa kvällar i veckan. Porjus skola har nyttjat hallen en
förmiddag varannan vecka för idrottsaktiviteter. Det har även varit barnaktiviteter på
måndagar, ett initiativ taget av några föräldrar.
Nyttjande av sporthallen för de asylsökande som bor i Porjus fortsatte även detta år.
De erbjöds möjlighet till ledarledda aktiviteter dagtid två gånger i veckan, tisdagar
och torsdagar. Det ökande användandet innebar givetvis mer slitage av den av PIK
inköpta utrustningen vilket i sin tur krävde mer underhåll och service. Vi har även i år
fått ett bidrag för ökat slitage och inköp av förbrukningsmaterial som bollar mm från
Vattenfall.
I mitten av december anordnades i vanlig ordning skinkslaget i badminton i
sporthallen som i år besöktes av ca 20 spelande från Porjus, Gällivare och Vuollerim.
Alla som kom och provade på att spela badminton var med i en utlottning av några
julskinkor. Föreningen bjöd på fika.
En del förbrukningsmaterial till sporthallen är inköpta och plockas fram från förrådet
allt eftersom det har behövs. Material som bland annat har köpts in är rockringar,
hopprep, badmintonbollar och biljardköer. Det har även plockats fram en del material
som legat i förrådet sedan tidigare.
Reparation av äldre biljardköer har gjorts.
Sporthallen har lånats ut till privatpersoner ett antal gånger under året.
Sporthallsschemat har ändrats och uppdaterats ett antal gånger under året.
Samtliga motionsmaskiner på läktaren är servade och genomgångna av ett företag
från Boden. På Crosstrainern ersattes ett trasigt fotsteg.
Under delar av året har vi haft två motionslådor som det har lottas ut priser från en
gång/månad. En efter Rallyvägen och en i Orpusviken.
Ett fönster utan galler i sporthallen har gått sönder under året. Förslag är lämnat till
Vattenfall som äger byggnaden att montera galler för de resterade fönster som
saknar galler idag i sporthallen.
Tyvärr har vi haft ett sabotage på löpbandet där lecakulor och skumboll körts i bandet
och detta resulterade i att bandet stod avstängt ett tag i väntan på
reparation/genomgång.

Muttrar och skruvar till spinningcykeln har vid ett tillfälle under året varit isärskruvade,
så sadel, styre mm varit lös. Delarna var som tur var kvar så problemet är åtgärdat.
Trappmaskinen på läktaren har gjort sitt och går inte att använda. Förslag läggs till
budget 2018 att ersätta den.
En kettlebell på 8 kg har spruckit och gått sönder och det läggs in i budgeten för
2018 att köpa in en ny.

Slalom.
18 januari var ca 20 st barn från GSK Freeski och åkte i slalombacken.
7 februari hölls det extraöppet, det stakades bana och det var 8 barn från GSK som
åkte tillsammans med några Porjusbarn i backen.
Under arbetshelgen 28 & 29 oktober röjdes det sly och träd i slalombacken samt runt
våra byggnader däruppe. Översyn av stolpar och hjul i liften genomfördes. Det
städades i skidstugan, liftkuren, målkuren och garage med tillhörande förråd.
Slalombacken har under 2017, hållits öppen onsdagar 17.00–20.00 samt lördagar &
söndagar 13.00–16.00 från och med vecka 1 till och med vecka 14.
Backen har preparerats vid behov hela säsongen.
Fiket i skidstugan har under säsongen drivits av Kate och Oleg, detta har fungerat
mycket bra. Fiket har haft samma öppettider som slalombacken.
Vattenfall har bytt belysning i övre delen av backen då de ville få bort den gamla
belysningen från kraftledningsstolparna, sektionen är nöjda med slutresultatet.
Porjus skola har nyttjat slalombacken för friluftsdag.
Reparationer och lite förbättringsåtgärder är utförda under verksamhetsåret.
Skidstugan har under några tillfällen hyrts ut till privatpersoner samt till andra
föreningar/företag.

Längdsektionen.
Under arbetshelgen 28 & 29 oktober röjdes det sly och träd efter elljusspår och
pensionärsspår, det byttes lampor efter elljusspåret samt monterades upp 15 st nya
armaturer.
Elljusspår samt pensionärsspår har preparerats vid behov hela säsongen.
Under året har det gjorts insatser för att avlägsna omkullblåsta träd som legat över
spår och ledningar.
SMS tändning av elljusspåret har efter åtgärder i början av säsongen fungerat bra,
kontantkortet har sedvanligt laddats med den årliga avgiften på 50 kr.
Sladd/spårdragaren är reparerad.

Styrkesektionen.
Ingen ny utrustning inköpt under 2017, färre antal aktiva medlemmar än tidigare år.
Utrustning från Eleiko verkar hålla mycket bättre än tidigare inköp av Body Solid
utrustning, kvalitet verkar vara rätt väg att gå trots dyrare initial kostnad.

Handikappsektionen.
Handikappsektionen har representerat Porjus IK under två tävlingar.
I Rin Rin blev Ellen Uusitalo på plats 10 och i tävlingar i Salzburg där hon blev 8.
I tävlingarna deltar ca 42 olika nationer
Träning har skett i Porjus samt på Dundret

Övrigt.
Vi i klubben vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i de olika aktiviteterna. Sist
men inte minst ett tack till er alla som ställt upp på olika sätt och hjälper till i stort och
smått när det behövs.
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