
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

Årsmötet: 
Michael Karlsson ny ordförande i 
IFK Åmål 
Det blir Michael Karlsson som, till att 
börja med, ett år framåt kommer att 
ta hand om ordförandeposten i IFK 
Åmål. Jan-Eric Thorin hade av tids-
brist avböjt omval. Men vi är säkert 
många, som är nöjda att det blev en 
så bra lösning i den situation som 
uppstod när Jan-Eric meddelade sitt 
beslut till varberedningen. 
Michael har ju en stor erfarenhet av 
ledarskap, inte minst i sitt arbete 
som kommunalråd. Men låt oss ändå 
alla hjälpas åt att underlätta för hon-
om att ”styra skutan” i rätt riktning. 
Årsmötet som sådant ”flöt på” utan 
problem och var avklarat på mindre 
än en timme. Men ibland kanske det 
skulle vara bra med lite mer debatt 
och diskussion för att utveckla fören-
ingen. (Red.anm.) 
 

 
Jan-Eric Thorin och Holger Andersson 
 
Ur verksamhetsberättelserna kan 
följande noteras:                                
Kamratgården är i behov av renover-
ing, framförallt golvet, men även 
köket behöver förnyas och göras 
större. 
Ungdomsverksamheten behöver 
stöttas. Det skulle finnas en sektion 
som avlastar ledarna. 
Bingoverksamheten har gett mindre 
pengar än tidigare och ett uppehåll i 
spelandet fick göras i slutet av året.  
A-laget i fotboll fick lämna div. 2 efter 
förlust i kvalet mot Kortedala. 

Handbollen tvingades lägga ner 
damlaget, p.g.a. spelarbrist. Det blir 
nu en satsning på ungdomarna och vi 
hoppas att detta skall ge resultat om 
några år. 
Bluesfestivalen är den viktigaste 
inkomstkällan för föreningen och här 
lägger flera eldsjälar ner ett fantas-
tiskt arbete. Andra viktiga och upp-
skattade arrangemang är vår-, höst- 
och julmarknaderna samt den trev-
liga bollflytartävlingen. 
 

 
Sven-Olof Augustsson och Jan-Eric 
Thorin 
 
Slutligen kanske det mest glädjande: 
För första gången på många år blev 
det plusresultat i föreningens bokslut 
för 2014. 
Utdelning av utmärkelser stod och på 
föredragningslistan. 
Tony Alexandersson tilldelades ”Lille-
brors minne” och Holger Andersson 
mottog ”IFK Åmåls hederspris”.     
Båda värdiga mottagare av resp. pris. 
Avgående ordf. Jan-Eric Thorin och 
styr.led. Göran Wessberg avtackades 
med blommor av Sven-Olof Augusts-
son. Han delade även ut blommor till 
kanslisten Marita Gillberg. 

 
Göran Wessberg och S-O Augustsson      

IFK:s nye ordförande: 

 
 

Arbete:  Kommunalråd. 
Familj:   Min fru Sara och barnen 
Max, Isaac och Hilda. 

Har du varit aktiv i någon idrott?  
Jag har spelat knattefotboll i IFK. 

Tidigare erfarenhet av 
föreningsliv/föreningsarbete?   
Styrelse-och ordförandeuppdrag i 
många föreningar. 

Fritidsintressen? 
Att laga mat.                                                              

Vad är bra med IFK Åmål?             
Stabil förening, stark klubbanda, det 
finns en stolthet, att man valt en 
sport för tjejer, handboll, visar på 
bredd.                                                      
                                                                                                                                         
Hur ser du på ditt kommande 
uppdrag i IFK Åmål?                                        
Det ser jag fram emot med stor till-
försikt, det blir spännande och ut-
manande att föra klubben vidare.  
Vill  till att börja med lägga stort fok-
us på ungdomsfotboll och handboll. 

Favoritprogram på tv?  
Allätare, fotboll, dokumentärer. 
Favoritmat?  
All form av pasta.  
Vad gör dig glad? 
När jag hör barn skratta. 
Vad gör dig arg eller ledsen?   
Orättvisor, när människor diskrimine-
ras på grund av vilka de är. 
Vad skulle du göra om du vann en 

miljon?  
Betala av lånet på huset. 
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Michael 
Karlsson 
 
Ålder: 39 


