
IFK-BLADET MARS 2019 - ÅRSMÖTESEXTRA

Ledamöter: Hans Weingartshofer, 
Peter Aronsson och Tony Alexanders-
son, 1 år omval.
Frida Johansson och Line Skjervik, 
2 år nyval.
Francisco Ballester och Bjarne Gårde-
bratt har båda 1 år kvar.

Line Skjervik, t.v. och Frida Johansson
invaldes båda i styrelsen
(och det verkar de ju inte vara miss-
nöjda med   -   red. kommentar)

Revisor:
Holger Andersson

Handbollssektion:
Francisco Ballester, ordförande,
Lena Lövgren, Göran Pettersson, 
samtliga omval 1 år samt Line Skjer-
vik, nyval 1 år.

Utmärkelsekommitté:
Christer Östholm, sammankallande, 
Bernt Nilsson, Francisco Ballester och 
Marita Gillberg, samtliga 1 år omval.

Arrangemangskommitté:
Ronny Almroth, sammankallande,
Lars-Göran Gustafsson, Ann-Christin 
Gustafsson, Eva Pettersson, Bo Pet-
tersson, samtliga 1 år omval samt 
Bengt-Åke Karlsson, 1 år nyval.

Valberedning:
Sven-Olof Augustsson, sammankall-
ande, Francisco Ballester och Bernt 
Nilsson, samtliga 1 år omval.

Kommentar: Fotbolls- och ungdoms-
sektionerna väljs på höstmötet.

                  
            IFK-almanackan
           APRIL 2019

 
Lör   6  14.00  Seriepremiär div. 2:
                          Nordvärmland - IFK
Lör 13               Vårmarknad
Lör 13  14.00  IFK - Lidköping 
Fre 19  14.00  Stenungsund - IFK
Lör 27  10-14  U-sektionens lopp- 
                      marknad, Kamratgården
Lör 27  14.00  IFK - Vårgårda

Loppmarknad på Kamratgården

Lördagen den 27 april, kl. 10-14,
arrangerar IFK:s ungdomssektion
en loppmarknad på Kamratgår-
den. 
Överskottet från den går oavkort-
at till sektionens verksamhet.
Kolla i era förråd m.m. om det 
finns grejor, som ni kanske inte 
har användning för och skänk dem 
i så fall gärna till denna loppmark-
nad. Då gör ni en insats.

Månadens tänkvärda ord:

                          Du kan inte hjälpa
   en planta att växa
   högre genom att
   dra i den.

                          Kinesiskt ordspråk

Text och foto: Göte Larsson

IFK Åmål har haft sitt årsmöte:
Christer omvald ordförande -
Frida och Line nya i styrelsen

I måndags kväll den 25 mars sam-
lades ett antal av IFK Åmåls med-
lemmar, närmare bestämt 18 st, 
för att deltaga i föreningens års-
möte.
Christer Östholm hälsade välkom-
men och öppnade mötet. Han 
blev även vald att leda detsamma.
Det blev även denna gång ett 
mycket ”lugnt möte”, som man 
brukar uttrycka det. Att det går 
lugnt och städat till är ju en sak, 
men man kanske skulle önska 
sig  mera debatt och diskussioner 
kring viktiga frågor som rör fören-
ingen, dess verksamhet, mål och 
inriktning. Men det kanske kom-
mer en annan gång.
Sektionernas (fotboll, handboll 
och ungdom) verksamhetsberätt-
elser fanns sammanställda i ett 
häfte och tillgängliga för mötes-
deltagarna och godkändes utan 
problem.
Styrelsens verksamhetsberättelse 
och resultaträkning presenterades 
av Christer Östholm med hjälp 
av en datorprojektor. Några s.k. 
”high-lights” var a-lagets avance-
mang till div. 2 samt att förening-
en var medarrangör till ”Fotboll 
mot cancer”, vilket inbringade en 
stor summa pengar.
En annan glädjande sak var att 
resultaträkningen för 2018 kunde 
uppvisa ett rejält överskott.

Valen på årsmötet 2019:
Styrelse:
Ordförande: Christer Östholm, 1 år
omval.


