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Information för IFK Växjö´s medlemmar 

  

• Årsmötet avhandlades tisdagen den 11 december. Här lite extra 
värt att notera: 

o Mötesordförande var Malin Lauber (kommunalråd). 
o Verksamhetsberättelsen, Förvaltningsberättelsen samt 

Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes.  
o Det ekonomiska resultatet för det gångna året 

fastställdes till minus 56.116 kronor  (att jämföra med 
budgeterade minus 71.000kr). 

o Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
o Verksamhetsinriktningen för 2019 gicks igenom och 

godkändes. 
o Budget för 2018-2019 godkändes. Den har en omsättning 

på drygt 4,5 miljoner och ett plusresultat på 35.000kr. 
o Medlems- och träningsavgifter bestämdes att behålla 

oförändrade. 
o Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes. 
o Ny styrelse valdes enligt följande: 
o Ordförande på 1 år: Anders Franzén 
o Styrelseledamöter på 2 år: Jan Sandberg, Fredrik 

Ahlström och Adéle Elofsson 
o Styrelseledamot fyllnadsval 1 år: Marcus Eriksson 
o I styrelsen kvarstår ett år: Elizabeth Franklin Nordin och 

Maria Nilsson 
o Vi tackar Oskar Jonsson som väljer att sluta i styrelsen. 
o Till valberedning omvaldes Håkan Widlund (ordförande) 

och Maria Gunnarsson. 

• Årsmötet föregick av prisutdelningar för utmärkelser och slagna 
klubbrekord. Följande utmärkelser för 2018 delades ut: 

o Årets IFKare:  Hampus Widlund 
o Årets Sprinter (Tore Hedners pris) Anton Bertilsson 
o Årets Raket  Omar Nuur 
o Årets Ledare: Lina Pettersson 
o Årets Funktionär: Emma Joabsson 
o Årets 16åring pojke: Emil Carlsson 
o Årets 16åring flicka: Tilde Gudmundsson 

 

• Vi hälsar Mikaela Wieslander välkommen som ny klubbchef i IFK 
Växjö. Hennes första dag på kansliet är 2 januari. Företrädaren 
Fredrik Ahlström börjar samtidigt att skola in sig som Arenachef i 
IFK Växjö Arena AB, där Janne Sandberg går i pension sommaren 
2019.  
 

• IFK Växjö har av Svenska FIF blivit tilldelade att arrangera Inne-
SM 2020. Vi arrangerade samma tävling 2017. Tillsammans med 
Nordenkampen (som vi arrangerade 2013 och 2016) är det, det 



största och finaste vi tror oss kunna arrangera inomhus i 
Telekonsult Arena. Tävlingen arrangeras troligtvis i mitten/slutet 
av februari. 
 

• Kansliet har skickat ut information om funktionärsinsamling. 
Precis som tidigare år så är medverkan av föräldrar, aktiva med 
flera, en nödvändighet för att få ihop funktionärspusslet. Föräldrar 
till aktiva födda 2008 och äldre får hjälpa till med två (helst tre) 
funktionärspass. Samma sak gäller för aktiva födda 2005 och äldre. 
De som inte själva har valt pass, har via sin träningsgrupp blivit 
tilldelade pass. Speciellt saknas det lite funktionärer till 19/1, 20/1 
och 23/2.  
 

• Växjö Kommun bjöd in till ”Aktivt lov” som är en gratis 
idrottsaktivitet fredagen den 21/12. Denna gång var det 
innebandy och friidrott på programmet. Glädjande så samlade 
denna eftermiddagsaktivitet hela 100 barn. Vi valde att denna dag 
kombinera detta med vår ordinarie lovverksamhet, som vi också 
bjuder in till 2 januari.  

 

• Kommunstyrelsen i Växjö Kommun har meddelat sin fördelning av 
Sponsringsmedel för 2018. IFK Växjö tilldelades 60.000 kronor 
vilket inkluderar befintligt samarbetsavtal avseende reklam i 
Telekonsult Arena. 

 
• Vi arrangerade Luciasprinten onsdagen den 12 december. 

Tävlingen lockade precis som de senaste åren, mest ungdomar 
från våra egna träningsgrupper. Många bra resultat gjordes, och 
extra värt att notera var Moltas Strömberg 7.42 på 60m (tvåa), 
Isak Hughes 24.88 på 200m (trea), Matilda Honeth 8.26 på 60m 
(tvåa) och Maja Westhoff 27.46 på 200m (etta).   

 

• IFK Växjös ungdomsgrupper arrangerade som vanligt en 
uppskattad tävlingsresa till Julklappsjakten i Göteborg första helgen 
i december. I år var det grupperna födda 2007, 2006 och 2005, där 
den äldsta gruppens ledare på ett utmärkt sätt organiserade resa, 
boende och mat. Dessutom så genomförde 2004-gruppen en egen 
tävlingsresa. Sammanlagt hade vi hela 61 aktiva anmälda till 
Sveriges numerärt största inomhustävling. 

 

• Växjöloppet har öppnat sin webanmälan. Vi kan glädjande 
meddela förnyade avtal med våra samarbetspartners 
Smålandsposten och VEAB. Växjöloppet arrangeras alltid 1 maj. 

 
• Även Vårruset har öppnat upp webanmälan. Nästa års lopp 

arrangeras 14 maj.  
 



• Växjö Kommun har beslutat att, med start 2019, ska ALLA 
tränare/ledare i träningsgrupperna uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret. IFK Växjös styrelse har givetvis beslutat att 
följa detta, och har utsett Fredrik Ahlström att hålla i 
genomförandet. Rent praktiskt så går man in på hemsidan och 
begär utdraget. Det tar 1-2 veckor innan det kommer. Sen tar 
man med det oöppnade kuvertet till kansliet. Detta gäller ALLA 
tränare/ledare från Friidrottsskolan till eliten. Vi gick ut med 
detta i oktober månad, och hittills har 59 stycken 
tränare/ledare uppvisat utdrag ur belastningsregistret.  

 

• 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. Sedan något år tillbaka håller Janne Bengtsson 
och Jonas Mellblom på med en jubileumsbok. IFK Växjö kommer 
också att arbeta med ledarutmärkelser, där Svenska FIF och 
Smålands FIF har utmärkelser för 5, 10, 15 och 25 år.  

 

• Till festligheterna 4-5-6 oktober så efterlyser vi här intresserade 
personer som vill vara med i festkommittéerna, och planera 
festerna. Våra tankar är en ungdomsfest 13-18år på 
fredagskvällen. Lördagskvällen är vigd för de äldre. Medan vi på 
söndagseftermiddagen har tänkt oss ett barnkalas. 

 

• Jubileumskollektion är nu framtagen och finns på kansliet för 
försäljning. T-shirt 149kr, Hood 299kr och Buff 99kr. Alla 
tränare/ledare till våra träningsgrupper får gratis en t-shirt när 
de uppvisar sitt utdrag ur belastningsregistret.  

 

• December månad har vi haft flera aktivitet i Telekonsult Arena. 
Vi har haft besök av danska Sparta (kast), KA 2 IF (löpning), 
Wärnamo SK och SFIF (kast). 

 

• I januari så väntar vi träningsbesök från Wärnamo SK och 
Oskarshamns SK.  

 

 

• Tävlingar 2019 har vi planerat (och blivit tilldelade) enligt följande:  
o Quality Hotel Games lö-sö 19-20 januari 
o Växjö Inomhuskast lö-sö 2-3 februari 
o IJSM 17-19-22år lö-sö 23-24 februari 
o Götalands 13-14år lö-sö 16-17 mars (nytt datum) 
o Växjömångkampen lö-sö 30-31 mars (nytt datum) 
o Växjöloppet   onsdagen 1 maj 
o Vårruset  tisdagen 14 maj 
o Smålandsspelen tisdagen 20 augusti 
o Växjöspelen (11-14år) tisdagen 3 september 

 
Styrelsen och kansliet IFK Växjö  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

