Januariinformation 2013
Information till medlemmar i IFK Växjö
Arbetsfördelning IFK Växjö´s styrelse 2014
IFK:s nya styrelse för 2014 har nu haft två styrelsemöten där man förutom löpande
verksamhetsfrågor ägnat tiden åt att definiera och fördela ansvar mellan ledamöterna.
Vi kommer under verksamhetsåret att ha ett rullande schema för ordförandeskapet som inte löstes i
samband med årsmötet. Detta är naturligtvis inte idealiskt, men med ett väl fungerande kansli,
tydliga rutiner och ansvarsområden jämte ett stort engagemang från såväl styrelse som
projektledare, arbetsgrupper och alla andra engagerade i föreningen är vi förvissade om att
verksamheten kommer att fungera alldeles utmärkt.
Ordförande under året kommer att vara följande
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Göran Ivarsson
Jan Sandberg
Katarina Andersson
Mikaela Wieslander

Ansvarsfördelningen i styrelsen under 2014 ser ut som följer
- Kansli och personal
Jan Sandberg
- Tävlingar och arrangemang
Mirela Lillhav/Ulrika Lindh
- Sponsring
Katarina Andersson/Göran Ivarsson
- Medlemmar
Mikaela Wieslander
- Ekonomi
Jan Sandberg
- Idrott 15 år och äldre
Göran Ivarsson
- Idrott 7-14 år
Pär Wisme / Fredrik Ahlström
- Leda och planera styrelsens arbete
Katarina Andersson
Förutom den löpande verksamheten och diverse verksamhetsutvecklingsprojekt kommer styrelsen
även att fokusera på att lösa såväl ordförande- som
valberedningsfrågan inför kommande år!
BEST WESTERN Games
Helgen 18-19/1 genomförde vi för andra året BEST WESTERN
Games. Årets tävling samlade ca. 850 aktiva som gjorde drygt
2.150 starter. För att detta skulle funna fungera så krävdes 300
funktionärspass á 6 timmar. 19 timmars intensiva tävlingar, med
nästan bara glada miner. Under helgen gjordes många bra
resultat. Extra noterbart att det slogs 12 nya svenska årsbästa
på seniorsidan.
Senioraktiva
Bra igång på tjejsidan är Ellinore Hallin, Linn Bengtsson, Evelin
Hindrikes, Malin Johansson, Hanna Hoff och som vi rapporterade
i december även Ida Virdebrant. På killsidan så har också några
kommit igång bra nämligen Alexander Brorsson, Victor Ivarsson,
Yuan-Zhong Wu, Simon Assarsson och Daniel Nyman. Några
därutöver är skadade, vilket är trist.

Junior och ungdomsaktiva
Många har tagit ett kliv framåt under hösten, och det lovar gott för vinterns mästerskap. Till
Pallasspelen gjorde vi en gemensam resa för 15år och äldre, som var uppskattad.
Växjöloppet
Anmälningssidan är öppen på www.vaxjoloppet.nu. Projektansvarige Janne Bengtsson meddelar att
vi siste januari redan hade 261 anmälda. Planeringen är i full gång. Tävlingsdatum är som vanligt 1
maj.
VårRuset
Projektansvariga Elin Sandberg meddelar att vi har 45 anmälningar. Av tradition så kommer
anmälningarna inte igång förrän vädret blir lite varmare. Central VårRuskonferens 20-21 februari i
Stockholm. Inbjudan har kommit och ska spridas ut till arbetsplatser, idrottsanläggningar m.m.
VårRuset i Växjö avgörs 7 maj 2014.
Musikmilen
Premiären 20 september 2014 i samarbete med Växjö Löparklubb. Start
och mål i centrala Växjö, och 10 kilometersrundan går runt Växjösjön och
Trummen. Projektansvarig även här är Janne Bengtsson.
Fortsatta egna arrangemang
Efter ett mycket lyckat BEST WESTERN Games så återstår 4 intensiva
tävlingshelger inomhus. Vinterns tävlingar i korthet:
8-9 februari ISM-IJSM-IUSM Mångkamp, 15år till senior
8-9 februari Micropower Running Event, löpgrenar 12år till senior
8-9 mars
IUSM 15-16år
22-23 mars World Indoor Throwing, 11 år till senior
29-30 mars Växjömångkampen 8-14år
Vi har redan prickat in tisdagen den 1 april kl. 19:00 då vi kommer att bjuda alla funktionärer (och
tränare/ledare) på mat och underhållning. Pricka in datumet redan nu.
Media
Vi har senaste tiden lyckats bilda bra och starka grupper
kring eltiden och sekretariatet. Nu kraftsamlar vi för att
även media ska ha tillräckligt många i sitt team, för att
kunna varva så vi har bra produktion på våra arrangemang.
Alla som är intresserade av media och teknik är välkomna
upp i mediarummet under Mångkamps-ISM 8-9/2 kl. 10-16
bägge dagarna. Kom upp och titta för att se hur vi
producerar bra ljud och bild vid våra arrangemang. Inget
tvång, utan ett tillfälle för de intresserade. Det går även bra
att anmäla intresse till kansliet.
Styrelsen samt Fredrik Ahlström, Klubbchef

