Information december 2020
Information för IFK Växjös medlemmar

•

Onsdagen dan 16 december genomförde för första gången IFK
Växjö sitt Årsmöte digitalt. Sammanlagt så deltog 18 stycken
medlemmar i mötet, som inte bjöd på några större överraskningar. I
korthet vad som avhandlades:
o Till mötesordförande valdes Thomas Ekelius,
förvaltningschef på Kultur och Fritid.
o Verksamhetsberättelsen, Förvaltningsberättelsen och
Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes.
o Överskottet från det nyss avslutade verksamhetsåret (2019
11 01 – 2020 10 31) fastställdes till 5.667 kronor. En starkt
bidragande orsak till detta positiva ekonomiska resultat ett
Coronaår var Inne-SM. IFK Växjös egna kapital är nu
1.341.923 kronor.
o Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
o Verksamhetsinriktningen för 2021 gicks igenom och
godkändes. Observera att vi är fullt medvetna om att Corona
kommer att tvingas oss till ändringar och säkert något
inställt.
o Vi bestämde att höja Medlemsavgift med 50kr till 350kr.
(tidigare nivå har vi haft sedan 2013)
o Träningsavgifterna fick också en mindre höjning med 100kr
för de yngsta och 200kr för övriga.
o En budget för 2021 fastställdes. Se vidare om styrelsens
tankar för ekonomin 2021 nedan.
o Hela styrelsen fick nytt förtroende. Elizabeth Franklin Nordin
omvaldes som ordförande till ett nytt år. Jan Sandberg,
Adéle Elofsson och Fredrik Ahlström omvaldes på två
år. Stina Hedvall och Catrine Rönnmark har ett år kvar
vardera.
o Till valberedning så gäller också omval. Håkan Widlund
(ordf.) och Maria Gunnarsson.
o Inga motioner hade inkommit, och inga övriga frågor väcktes
under mötet.
o Thomas avslutade mötet med några ord som värmde
extra: "Enligt min mening är IFK Växjö en lysande stjärna på
Växjös idrottshimmel. Stort tack för det arbete ni utför"

•

Priser för Årets utmärkelser brukar delas ut i samband med
Årsmötet. Nu valde vi att inleda Årsmötet med en kortare intervju
med Årets IFK:are. Fysisk överlämning av priserna kommer att ske
vid senare tillfälle. Årets utmärkelser:

o
o
o
o
o
o

Årets IFK:are: Sebastian Thörngren
Årets sprinter (Tore Hedners pris): Thomas Jones
Årets raket: Albin Månsson
Årets 16 åring: Elin Joabsson
Årets ledare: Peter Widén och Stefan Carlsson
Årets funktionär: Mathias Sörensen

•

Vi väljer även i år att dela ut Stipendier från våra minnesfonder. I år
kommer pengarna från Birger Hultkvists och Ingmar Ivarssons
minnesfonder. Stipendiaterna på 2.000kr vardera tilldelas ”de Unga
ledare som oavlönat har gjort stora insatser för IFK Växjö, utöver det
man kan förvänta sig”: Anton Bertilsson, Ebba Wåhlén, Emilia
Neuhaus, Emma Joabsson, Mathias Sörensen, Siri Elofsson och Stina
Hedvall.

•

Under hösten så har det genomförts tränarutbildningar för
ålderskategorierna 7-10år, 10-12år och 12-14år. IFK Växjö har
glädjande haft med hela 49 stycken tränare/ledare på dessa, där
några hunnit med dubbla utbildningar. Vi är glada över denna
investering.

•

Den träff med aktiva som vi brukar hålla i samband med julgröt, fick i
år bli digital. Glädjande var att hela 107 stycken deltagare på mötet
från grupp 2006 och äldre. De saker som vi avhandlade ar
Värdegrund, Aktivas Råd, Policy och rutiner kring tävlingar, ekonomi,
antidopingpolicy samt Nyförvärv.

•

Tränarmöte och Ungdomskommittémöte har också hållits digitalt
under december. Mötena har varit välbesökta och där har det funnits
bra tillfällen att diskutera aktuella frågor.

•

IFK Växjös träningsverksamhet har tvingats ställa om många gånger
under 2020. Vi känner en stor tacksamhet och stolthet över den
positiva stämning och kreativitet som våra tränare och ledare sprider.
Samtliga träningsgrupper har i stort sätt genomfört sin planerade
verksamhet under hela året. Det har handlat om att träna ute och i
mindre grupper. Under en period fick ingen gruppträning ske alls för
de äldre (förutom eliten). Precis innan jul så uppmanades alla
idrottsanläggningar att stänga helt, förutom för de som definierats
som seniorelit. Vilket innebär att även Telekonsult Arena är stängd
för de flesta fram till 24 januari.

•

IFK Växjös styrelse och kansli känner en stor osäkerhet för ekonomin
2021. I normalfallet utgör våra inomhusarrangemang samt långlopp
mycket viktiga intäktskällor för oss. Vi är i dagsläget extra noggranna
med att hålla nere utgifterna. Vi har vid olika tillfällen samt på
Årsmötet presenterat tanken på att om IFK Växjö inte har en
ordentlig möjlighet att tjäna pengar på våra innearrangemang och

långlopp så är förslaget att vi tar ut en "Coronaavgift" på 300kr/500kr per aktiv (ej
Friidrottsskolor och Parasport ungdom). Beslut om detta tas av styrelsen i april/maj när vi har
grepp om det mesta av årets arrangemang. Fakturering sker i så fall sommaren 2021.
Årsmötet gav stöd till denna eventuella åtgärd. En stor negativ effekt av Corona 2021
kommer att märkas för oss ekonomiskt. Men med tanke på vårt egna kapital så tål vi det
utan att behöva göra för stora inskränkningar i verksamheten.
•

Aktiviteter i Telekonsult Arena. Av förklarliga skäl så har inga läger, och nästan ingen skolverksamhet alls bedrivits i Telekonsult under december. Tyvärr ser det likadant ut för januari.

•

Adventskalendrarna har sålts i rekordantal under november-december. Kalendrar är det enda
säljkravet vi har i föreningen, och en mycket viktig intäktskälla. Tack alla aktiva som hjälper
oss med detta.

•

Vinterns inomhusarrangemang??? I höstas när
Coronaläget var bättre, så planerade vi för ett stort
antal inomhusarrangemang. Situationen gör att vi
säkert kommer att tvingas styrka några av dessa.
När det stod klart att Quality Hotel Games i
januari endast får arrangeras som en elittävling så
valde vi just det alternativet. Kansliet har påbörjat
funktionärsinsamling till denna tävling.

Planerade tävlingar 2021 – Givetvis med stora reservationer!
Quality Hotel – senior elit

Lörd-sönd.

23-24 jan 2021

”Wexio Indoor 1” 17år – senior

Lörd-sönd.

6-7/2 2021

Växjö Inomhuskast, 11-15år

Lördag

6/2 2021

”Quality Hotel Games Youth” 11-15år

Lörd-sönd

13-14/2 2021

Växjö Inomhuskast 17år – senior

Lörd-sönd.

13-14/2 2021

IUSM 17år

Lörd-sönd.

27-28/2 2021

Växjömångkampen 8-14år

Lörd-sönd.

13-14/3 2021

Växjöloppet

Lördag

1/5 2021

Vårruset

Tisdag

18/5 2021

Smålandsspelen

Tisdag

17/8 2021

Blodomloppet

Onsdag

8/9 2021

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef

