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Tisdagen den 9 december så hade vi Årsmöte. Året 2014 
avslutades, i form av att Verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska redovisningen, gicks igenom och godkändes. Val 
för det nya året hölls. Här valdes Anders Franzén (översta 
bilden) till ny ordförande. Övriga i styrelsen blir Jan Sandberg, 
Göran Ivarsson, Ulrika Lindh och Mirela Lillhav. Vi passade på att avtacka 
Mikaela Wieslander och Katarina Andersson som slutade i styrelsen. Den 
nya valberedningen innehåller Pär Wisme (sammankallande), Håkan 
Widlund, Magnus Månsson och Malin Sälgfors.  
 
I samband med Årsmötet så hade vi även traditionellt utdelning av årets 
utmärkelser, där Ellinore Hallin tilldelades pris som Årets IFK´are. Övriga 
utmärkelser och de över 30 klubbrekord som uppmärksammades, finns 
att läsa om i Verksamhetsberättelsen och även på hemsidan. 
 
Den 11 november så höll vi en Framtidskväll som samlade 40 ledare. 
Detta var en fortsättning på träffen före midsommar. Vi diskuterade här 
fyra prioriterade områden;  Dessa var Långlopp, Arenaarrangemang, 
Ekonomi/Sponsring samt Träning 15år och äldre.   
 
Det är nu drygt fyra år kvar till vårt hundraårsjubileum, 2019. 
Här har styrelsen vid några tillfällen passat på att presentera 
vad denna satsning ska kunna innefatta, och den logga som vi 
tagit fram för detta. Satsningen innebär att vi vill stärka det vi 
är bra på, dvs. barn/ungdomsverksamhet samt egna 
arrangemang. Vi har även en ambition att arrangera stora 
arenatävlingar utomhus, med Stora SM 2019 som en (del-) 
final. Vi har även presenterat 2019-klubben där företag m.fl. 
kan stötta oss med 2019 kr per år fram till år 2019. I dagsläget 
har vi 13 stycken avtal klara, och skyltar med företagsnamn finns 
i kafeterian i Telekonsult Arena, och det finns plats för flera… 
 
På arrangemangssidan så har Friidrottsskolorna kört en 
söndagstävling (60m och längd) 17/11 med mycket stort 
deltagande. Samma dag körde grupperna 10-14år ett 
Klubbmästerskap, där de samtidigt genomförde en 
funktionärsutbildning för föräldrarna. Luciasprinten är en 
tävling med gamla anor. Den 18/12 var det dags igen, och det 
var ett bra tillfälle att trimma styrkorna inför större kommande 
utmaningar. 

 
Brev har gått ut till alla aktiva 2004 och äldre om att deras 
föräldrar har möjlighet att välja funktionärsuppdrag. Samma 
gäller för aktiva själva födda 2001 och äldre. För att 
funktionärspusslet ska kunna gå ihop så är förutsättningen att 
alla ställer upp vid minst två funktionärstillfällen. Nytt för i år 
är det webformulär som Martin Joabsson plockat fram. Detta 
underlättar hanteringen av funktionärslistor väldigt mycket. 



På tävlingsfronten så är det av tradition ganska lugnt på 
hösten. Vi hade en mycket stor trupp till Julklappsjakten i 
Göteborg med 65 aktiva i ålder 1999-2003 som valde detta 
trevliga koncept, med tävling och trevlig gemenkap. 
 
Annars så är hösten mera känd som en period för läger. UC 
Småland har arrangerat två uppskattade läger i Växjö. Det 
första för blivande GM-gänget (13-14år) samlade 21 stycken 
från IFK Växjö. Lägret för de lite äldre som arrangerades ihop 
med FIG samlade 24 aktiva och 10 hemmatränare för IFK Växjö. 
 
Det är också många föreningar som valt Växjö och Telekonsult Arena 
för sina läger. Intresset stiger för varje år, och under denna period har 
det varit 7 föreningar här på läger, varav 5 stycken har varit minst 2-
dagars. Här är vi fortsatt imponerade av Täby IS som även denna gång 
fick med sig över 100 stycken på lägret. 
 
Alla aktiva i IFK Växjö har ställt upp och sålt Adventskalendrar. Ett stort 
tack till er alla, och förtjänsten för detta blir inte långt ifrån hundra 
tusen kronor. 
 
Vi har utsett en ny projektledare för Växjöloppet, Niklas Almers. 
Niklas har kommit igång bra med att ha fått igång webanmälan, samt 

att vi har haft in två annonser i SMP redan. 
 
Vi har också precis vid årsskiftet bytt till en helt ny hemsida. 
Inledningsvis så har det varit lite problem eftersom mycket av 
materialet från gamla sidan försvann. Här var vi lovade att det mesta 
skulle kunde följa med till nya hemsidan. Men den nya hemsidan 
kommer att kunna erbjuda möjligheter och uppdateringar som bättre 
kan möta framtida behov. 
 
Ett Gott Nytt 2015 önskas alla. Nu laddar vi för en härlig 
inomhussäsong som startar redan 17-18/1 med BEST WESTERN 
Games! 
 
Styrelsen samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
 
 

  


