IFK-BLADET MARS 2018
IFK Åmål har haft årsmöte

Måndag kväll den 26 mars samlades
ett antal av IFK Åmåls medlemmar,
närmare bestämt 22 st, för att deltaga i föreningens årsmöte.
Christer Östholm hälsade välkommen
och inledde, men lämnade sedan
över till Bengt-Åke Karlsson, som
ledde årsmötesförhandlingarna.
Det blev som man ofta brukar säga
ett ”lugnt möte”.

Bengt-Åke Karlsson, mötesordf. och
Göte Larsson, sekr. uppvaktades
båda med blommor efter mötet
Sektionernas och styrelsens verksamhetsberättelser fanns tillgängliga för
mötesdeltagarna och kunde utan
problem godkännas. Men Christer
hade dessförinnan på ett tydligt och
utförligt sätt kommenterat styrelsens
båda rapporter.
I motsats till förra året visade resultaträkningen på ett underskott.
När det var dags för de olika valen, så
var dessa väl förberedda och det blev
omval till de flesta platserna.
Medlemsavgifterna fastställdes till:
Familj: 700 kr, Aktiva: 400 kr, Stödmedlemmar och ledare: 200 kr.
När det kom till punkten ”övriga frågor” togs behovet om en uppfräschning av Kamratgården upp liksom
hur man kan få en större publik på
A-lagets matcher.

Utmärkelsen ”Årets bragd” utdelades till Göte Larsson med följande
motivering:
					 ”Årets bragd” skall gå till en person
som under året har gjort något avgö			
rande för föreningens verksamhet.
Göte Larsson
Göte har inte bara gjort något avgörande för verksamheten under 2017.
Han har gjort det under ett antal år.
Kjell Pettersson och Stellan Nyqvist
avtackades för sin tid i Kamratgårds- Oförtrutet och utan att framhäva sig
själv ser han till att saker blir gjorda,
och dokumentationsgruppen.
så att verksamheten flyter på.
Kjell hade dessutom avsagt sig uppVad alla dessa saker och arbetsuppdraget som redaktör för klubbtidgifter består i förstår vi först när Göte
ningen
inte är på plats. Då grips vi av panik.
Stort tack för att du är en del av IFK
En trevlig punkt på dagordningen är
Åmål!
utdelning av utmärkelser.
”Lilla bragden” tilldelades denna
gång fotbollsspelaren Fredrik Nordström.
Motiveringen, som tränaren Conny
Johansson skrivit lyder:
Fredrik Nordström är en mycket stor
talang, som redan hunnit med att
bocka av mycket trots sin ringa ålder.
Fredrik har tillhört distriktslaget i
Dalsland, Svenska landslagets ”Future Team” samt hunnit med att premiärspela div. 3 fotboll i sitt IFK Åmål
och nu det sista blivit inbjuden till
träning med BK Häckens U 19-lag.
Jag spår Fredrik en lysande framtid,
då han har det mesta en modern
bollspelare behöver idag och då
tänker jag på ödmjukhet, bra teknik,
bra skott och en otrolig speed med
bollen.
Sen skall vi lägga till ett fantastiskt
spelsinne.
Grattis Fredrik till utmärkelsen och
jag avslutar med följande:
Det är bara du Fredrik, som avgör hur
långt du skall nå på fotbollsstegen.
Så mitt råd är: Ge det chansen.
Conny Johansson

Göte Larsson och Fredrik Nordström
fick varsin utmärkelse

Valen på årsmötet 2018:

Styrelse:
Ordförande: Christer Östholm, 1 år
Kassör: Barbro Carlström, 1 år.
Ledamöter: Peter Aronsson och Tony
Alexandersson, 1 år samt Francisco
Ballester och Bjarne Gårdebratt, 2 år.
Hans Weingartshofer har ett år kvar.
Revisor:
Holger Andersson
Handbollssektion:
Francisco Ballester, ordförande, Rebecca Wulcan, Emma Moberg, Lena
Lövgren och Göran Pettersson, samtliga 1 år.

Utmärkelsekommitté:
Christer Östholm, sammankallande,
Bernt Nilsson, Francisco Ballester
och Marita Gillberg, samtliga 1 år.
Klubbtidningskommitté:
Göte Larsson, 1 år.
Arrangemangskommitté:
Ronny Almroth, sammankallande,
Lars-Göran Gustafsson, Ann-Christin
Gustafsson, Eva Pettersson och Bo
Pettersson, samtliga 1 år.

A-lagsträning på Mossängen

För att fylla ut båda sidorna i dessa
IFK-blad gjorde red. ett besök på alagets träning på Mossängen.
Det var strålande sol, men en kylig
vind. Men det var nog inget som besvärade de som tränade.
Denna gång var det Leo som ledde
träningen och han gjorde det på ett
bra sätt med intressanta och lärorika övningar.
Här kommer några bilder.

Kamratgårds- och dokumentationskommitté:
Holger Andersson, sammankallande,
Christer Gustafsson och Sven-Olof
Augustsson, samtliga 1 år.
Fanbärare:
Göran Wessberg.
Valberedning:
Sven-Olof Augustsson, sammankallande, Francisco Ballester och Bernt
Nilsson, samtliga 1 år.

- - - - - - - - - - - 		

		
		

IFK-almanackan
APRIL 2018

Mån 2 17.00 FBK Karlstad - IFK
Lör 7 14.00 IFK - IFK Sunne
Lör 14 14.00 IFK - IFK Eskilstuna
(seriepremiär)
Lör 21 Åmåls marknad
Lör 21 17.00 FK Bosna - IFK
Lör 28 10.00 Barnloppis, Kamratgården
Lör 28 14.00 IFK - Säffle FF

- - - - - - - - - - - Månadens tänkvärda ord:
		
		

		

Tänd inte en eld
som du inte kan
släcka.

		

Kinesiskt ordspråk

IFK-bladets redaktör
vill tillönska ER ALLA

EN RIKTIGT GLAD PÅSK!!

