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Information för IFK Växjö´s medlemmar 
 

• Tisdagen den 12 december så höll IFK Växjö sitt årsmöte. Det var 
ett 20 tal medlemmar med på mötet. Följande avhandlades: 

o Till mötesordförande valdes Anna Tenje, och till 
mötessekreterare föll valet på Johan Lundvik. 

o Ordförande Anders Franzén gick kortfattat igenom 
Verksamhetsberättelsen för det gångna året, vilken 
godkändes. 

o Kassören Jan Sandberg gick igenom 
Förvaltningsberättelsen. Årets omsättning var på 4,7 
miljoner. Årets vinst bestämdes till 110.741 kronor. IFK 
Växjö´s egna kapital uppgår till 1,2 miljoner kronor. 

o Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
o Styrelsen hade tagit fram ett förslag till 

Verksamhetsinriktning för 2018 (och jubileumsåret 2019) 
vilket godkändes. 

o Styrelsen la fram en budget för 2018 som slutar på ett 
minus på 71.000 kronor, vilket också godkändes. Våra 
egna arrangemang är en stark faktor för vårt ekonomiska 
utfall. Här har Nordenkampen 2016 och ISM 2017 med 
mycket publik varit bidragande orsaker till ett ekonomiskt 
överskott. 2018 bedömer vi att IFK Växjö har råd med att 
arrangera ett arrangemang mindre än tidigare år. 

o Medlems- och träningsavgifterna bestämdes att behållas 
på nuvarande nivå. Medlemsavgiften är 300kr för enskild 
och 600kr för familj. Träningsavgiften är 600kr för de 
yngsta, och de övriga grupper som erbjuder träning en 
gång i veckan (Parasport ungdom och Löpgrupp). 
Träningsavgiften stegras med ålder och är 1700kr för 18år 
och äldre. Avgifterna är på kalenderår. 

o Till ordförande för 2018 omvaldes Anders Franzén. 
o Till styrelsen valdes Maria Nilsson (nyval 2 år) och Oskar 

Jonsson (omval 2 år). Kvarstår i styrelsen gör Jan 
Sandberg, Elizabeth Franklin-Nordin och Marcus Eriksson 
på ett år.  

o Till revisorer omvaldes Thomas Löwenadler och Tony 
Fohlin. 

o Till valberedning omvaldes Håkan Widlund och Maria 
Gunnarsson. 

o Ulrika Lindh avtackades efter att ha slutat i styrelsen. Hon 
kvarstår dock som en av nyckelpersonerna för våra 
arrangemang. 

 

• I samband med Årsmötet så delade vi också ut medaljer till 
nyslagna klubbrekord, samt pris för årets utmärkelser. Här en 
sammanställning av utmärkelserna.  

Årets IFK:are: Anna Wessman 
Årets Sprinter (Tore Hedners pris): Hampus Widlund 



Årets Raket: Rebecca Arnesson 
Årets ledare: Tina Karimo Rickardsson 
Årets funktionär: Ola Lindh 
Årets 16 åring flicka: Enny Björk 
Årets 16 åring pojke: Omar Nuur 

 

• Torsdagen den 14 december så arrangerades Luciasprinten. Här 
var många av våra egna ungdomar som gjorde mycket fina 
resultat. 
 

• Julklappsjakten i Göteborg avgörs första helgen i december. IFK 
Växjö arrangerar en gemensam tävlingsresa, som är mycket 
uppskattad och viktig socialt. Sammanlagt så hade vi 53 aktiva på 
plats, som alla skötte sig strålande. Mest glädjande är kanske 
framgångarna på sprint/häck.  
 

• Utbildning Certifierad Coach har arrangerats av Svenska 
Friidrottsförbundet. Utbildningen har innefattat tre helger under 
året, och den avslutades andra helgen i december, i Falun. Denna 
utbildning är den högsta just nu i regi av Svenska 
Friidrottsförbundet. Från IFK Växjö så har Kalle Petersson och Pelle 
Wisme gått utbildningen.  
 

• Utbildningen 14-17år arrangeras under tre helger vintern. Den ges 
av Svenska Friidrottsförbundet både i Stockholm, och i Växjö. 
Uppstarten var första helgen i december, och från IFK Växjö så har 
vi med Lina Pettersson och Martin Joabsson på utbildningen. 
 

• Växjöloppet arrangeras alltid 1:a maj. Projektledarna Håkan 
Widlund och David Stridfeldt meddelar att webanmälan nu är 
öppen. Fram till nyår så har de erbjudit en reducerad 
anmälningsavgift. I skrivande stund så är det 65 anmälda. 
 

• Vårruset arrangeras 2018 onsdagen den 10 maj. Även här är 
anmälan öppen låter projektledaren Elin Sandberg meddela. 
Anmälningsläget är just nu 68 anmälda. 
 

• SM-arrangörerna för 2019 är nu utsedda. IFK Växjö och Telekonsult 
Arena fortsätter traditionen med att vara en flitigt anlitad arrangör 
av stora tävlingar. Vi har blivit tilldelade IJSM 2019. Datum är inte 
spikat, men det brukar vara i slutet av februari. 
 

• Funktionärsinsamlingen inför vinterns arrangemang går just nu på 
högvarv. Webanmälan var öppen till 5 december. 
Träningsgrupperna 2007 och äldre har nu fördelat uppdrag för de 
som inte självmant hade anmält sig. Våra arrangemang är otroligt 
viktiga för oss, och det är en förutsättning att vi alla hjälps åt. 
 

• Intersport har nu tryckt upp och delat ut alla IFK-kläder som 
beställdes under hösten. Den beställning omfattade hela 725 plagg 
från Craft, vilket är häftigt många. Eventuell betalning för denna 



beställning kommer att ske genom fakturering från IFK Växjö 
under januari månad. Utprovning och beställning sker i 
fortsättningen på Intersport, Grand Samarkand. 
 

• Under december månad så har vi haft en hel del gäster i 
Telekonsult Arena. Förutom redan omnämnda 14-
17årsutbildningen så har det även varit en löptränarutbildning, 
samt läger för KA 2 IF, Klippans FK samt Svenska FIF kast. 
 

• I januari månad så välkomnar vi träningsdagar för Oskarshamns 
SK, Ljungby FIK och Wärnamo SK. Vidare så fortsätter 14-
17årsutbildningen med sin andra helgträff. Dessutom så har SvFIF 
en utvecklingsträff i spjut. 
 

• Arbetet med 100-årsjubileumet fortsätter. Styrelsen har beslutat 
att vi genomför festen i Telekonsult Arena 4-6/10 2019. Helgen 
kommer att innehålla olika festligheter som ska passa de olika åldrarna. 
 
Tävlingarna inomhus 2018 har vi planerat enligt följande: 

o Quality Hotel Games lördag-söndag 20-21 januari  
o Växjö Inomhuskast lördag-söndag 3-4 februari 

Inklusive RM i Vinterkast 3 februari 
o IDM (arr Smålands FIF) lördag-söndag 3-4 februari  
o IUSM 15-16år lördag-söndag 3-4 mars       
o Växjömångkampen lördag-söndag 17-18 mars 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 


