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IFK Åmål har haft årsmöte
I måndags kväll samlades ett antal av 
IFK Åmåls medlemmar, närmare be-
stämt 26 st, för att deltaga i förening-
ens årsmöte. Ordf. Christer Östholm 
hälsade välkommen och inledde, 
men lämnade sedan över till Kjell 
Pettersson som ledde årsmötesför-
handlingarna.
Det blev ett som man ibland uttryck-
er det ”lugnt möte”. Inga kontroversi-
ella frågor dök upp och debattlustan 
kändes inte särskilt stor. 

Verksamhetsberättelser för sektio-
ner och styrelsen fanns tillgängliga 
och de kunde därför genomgås och 
godkännas utan några som helst 
problem. Christer kommenterade 
styrelsens berättelse på ett informa-
tivt och utförligt sätt och förklarade 
även beloppen i resultaträkningen. 
Mycket positivt i denna var att den 
visade på ett plusresultat.

När det var dags för val, så var dessa 
mycket väl förberedda och det blev i 
stort sett omval över hela linjen.
En trevlig punkt på dagordningen vid 
årsmöten är utdelning av utmärkel-
ser. ”Lilla bragden” delades ut till 
två välförtjänta ungdomar, nämligen 
handbollstjejen Tilda Hedborg och 
fotbollskillen Samuel Broström. De 
fick båda blommor, present och väl-
förtjänta applåder.

Motiveringarna till priserna:
Tilda är en positiv tjej som alltid 
ställer upp. Hon har en otrolig käm-
paglöd och är en tongivande nyckel-
spelare i sitt lag. Tilda har även varit 
uttagen till Värmlandslaget flickor01 
och deltagit i Sverigecupen med 
Värmlandsflickorna.

Samuel är en ödmjuk och lojal kille. 
Han är dessutom en otroligt tränings-
villig och lovande spelare. Trots sin 
ungdom har han tillhört seniortrup-
pen hela säsongen 2016 och gjort 
bra ifrån sig. Han spås en lovande 
framtid som fotbollsspelare. Samuel 
har kvalificerat sig till Dalslands di-
striktslag och deltagit i cup Postnord.

”Årets bragd” tilldelades Lars-Göran 
Gustafsson, som dock ej var närvar-
ande på årsmötet.
Motiveringen lyder:
Årets mottagare är en eldsjäl som i 
mycket lever efter mottot ” se men 
inte synas ”.
”Se”
Han ser i stort som smått vad som 
behöver göras och stöttas, och han 
ser också till att det omsätts i hand-
ling; alltid en hjälpande hand
”Inte synas”
Han finns med överallt, i positiv be-
märkelse, men ställer sig inte främst i 
strålkastarljuset. 
Utan hans engagemang skulle helt 
enkelt föreningen inte vara där den 
är idag. 

           
           Ordf. Christer Östholm
           flankeras av de båda
           pristagarna till
           ”Lilla bragden”
                        Samuel Broström och
            Tilda Hedborg

Styrelse:
Ordförande: Christer Östholm, 1 år.
Ledamöter: Hans Weingartshofer, 2 
år, omval, Peter Aronsson,Tony Alex-
andersson, Francisco Ballester, samt-
liga 1 år, omval.
Willy Albinsson har 1 år kvar.

Handbollssektion:
Francisco Ballester, ordförande,
Rebecca Wulcan, Emma Moberg, 
Lena Lövgren, Göran Pettersson, 
samtliga omval, samt Lena Kullander, 
nyval. 

Ungdomssektion: 
Göte Larsson, Tony Alexandersson, 
Niklas Olsson, Per-Olof Johansson 
Ulrika Schützer, Pia Steen och Marie 
Åhl, samtliga omval.

Utmärkelsekommitté: 
Christer Östholm, sammankallande,
Kjell Pettersson, Bernt Nilsson, Fran-
cisco Ballester och Marita Gillberg, 
samtliga omval.

Klubbtidningskommitté:
Göte Larsson och Kjell Pettersson, 
båda omval.

Arrangemangskommitté:
Ronny Almroth, sammankallande, 
Lars-Göran Gustafsson, Ann-Christin 
Gustafsson, Eva Pettersson och Bo 
Pettersson, samtliga omval.

Kamratgårds- och dokumentations-
kommitté:
Holger Andersson, sammankallande, 
Stellan Nyqvist, Christer Gustafsson,
Willy Albinsson, Kjell Pettersson 
och Sven-Olof Augustsson, samtliga 
omval.    

Fanbärare:
Göran Wessberg

Valberedning:
Sven-Olof Augustsson, samman- 
kallande, Francisco Ballester och 
Bernt Nilsson, samtliga omval.
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