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 Årsmötet avgjordes tisdagen den 8 december. Före mötet hölls 
prisutdelningar för årets utmärkelser, samt slagna klubbrekord. 
Själva årsmötet innehöll inga sensationer. Överskottet för det 
avslutade verksamhetsåret fastställdes till 87.822 kronor. 
Medlems- och träningsavgifterna kommer att vara oförändrade 
2016. Styrelsen kommer också den att vara den samma 2016. 
Vilket betyder att Anders Franzén omvaldes till ordförande. 
Övriga i styrelsen blir Jan Sandberg, Göran Ivarsson, Ulrika Lindh 
och Mirela Lillhav.  
 

 Ett stort tack till er alla för hjälpen med Adventskalendrarna. De 
aktiva har sålt dem, vilket är en viktig intäktskälla för IFK Växjö. 
Även ett stort tack till er tränare/ledare som hjälpt till att dela ut 
kalendrarna. 

 

 Luciasprinten är en annan av våra traditioner. Tävlingen 
avgjordes i år den 17 december. Glädjande så samlade tävlingen 
227 starter, vilket var en fördubbling mot de tidigare 
årgångarna. En av anledningarna var att vi hade lagt till 
längdhopp, där vi även fick en chans att testa de nya 
resultattavlorna. 
 

 Som vi tidigare meddelat så har vi vissa diskussioner med Växjö 
Kommun. Beträffande Värendsvallen, så har vi tillsammans med 
andra aktörer lämnat in en önskad Utvecklingsplan. När det 
gäller hyror så har vi nu fått en slutfaktura för 2015 som verkar 
stämma, vilket gör att vi kan lämna det gamla bakom oss. Från 
årsskiftet så har Växjö Kommun hotat att timdebitera oss för 
träning på Kommunens ytor (Tipshallens Sprinthall, 
Värendsvallen A-plan utomhus samt Kastplan). Vi har lämnat ett 
förslag på ett nytt avtal enligt tidigare modell, med en fast 
årsavgift, vilket Växjö Kommun förkastat. Lösningen just nu är 
timbokning, och där vi har anslagit våra bokningar av Tipshallens 
Sprinthall på anslagstavlan i Telekonsult Arena. 

 

 Lördagen den 19 december så hade IFK Växjös träningsgrupper 
15år och äldre en gemensam halvdag. Aktiviteten samlade ca. 
25 aktiva och 10 tränare, och avslutades givetvis med lite 
julgröt. Förutom träning så hanns det med ett möte med 
Tränargruppen. 

 

 I början av december så avgörs Julklappsjakten i Göteborg, 
vilket är Sveriges största friidrottstävling inomhus. IFK Växjö 
brukar ha med detta som en mycket uppskattad resa för våra 
yngre. Årets resa samlade 63 aktiva och ett gäng tränare från IFK 
Växjö.  

 



 Planering av vinterns tävlingar är i full gång. 
Funktionärsinsamlingen har pågått under december. Föräldrar 
till aktiva födda 2005 och äldre, samt aktiva själva födda 2002 
och äldre förväntas hjälpa till minst två pass var, för att 
tävlingarna ska fungera. 

 

 Projektledaren för Nordenkampen, Janne Bengtsson, meddelar 
att planeringen och biljettförsäljningen är i full gång.  
 

 Webanmälan för Växjöloppet har öppnat, och vid årsskiftet så 
hade vi glädjande hela 201 anmälningarna. Detta är en ökning 
mot tidigare år, och nu hoppas vi på att skicka iväg mera än 
2.000 löpare meddelar projektledningen Håkan Widlund och 
David Stridfeldt. Växjöloppet avgörs ALLTID 1 maj.  

 

 VårRuset 2016 avgörs 9 maj. Även här meddelar projektledaren 
Elin Sandberg att webanmälan är öppnad.  
 

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
 
 

 


