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Ledarmöte inför säsongen

Den planerade ledarkonferensen 29 mars skjuts upp 
till i höst på grund av för få anmälningar. Istället blir 
det ett ledarmöte i klubbstugan nu i vår, där aktuella 
frågor inför säsongen kommer att tas upp. 

Det blir då också en närmare presentation av vad de 
nya stadgarna innebär för fotbollsverksamheten. Inbju-
dan till detta möte kommer via Sportsadmin inom kort. 
Välkomna!

Kort från årsmötet 6 mars
► Hamid Fard omvaldes som Kronängs ordförande.
► Övriga i styrelsen: Ronny Svensson, Lucas 
Flysjö, Lena Löfgren, Peo Oscarsson, Robert 
Pettersson (nyval), Lars-Gunnar Krantz (nyval), 
Jasmin Isakovic (nyval).
► Fyra personer lämnade styrelsen: Ulf Karlsson, 
Björn Kristensen, Monika Hyrkvist och Kerstin Häll. 
► Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen 
för 2013 godkändes och styrelsen fi ck ansvarsfrihet.
► Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes. En 
skillnad är att KIF nu har sektioner för fotboll och 
boule. Det innebär viss skillnad i befogenheter och 
ekonomiskt ansvar.  

Några tankar om året från ordföranden 

”Årsmötet är avklarat och jag fi ck förnyat förtroende 
som ordförande, ett uppdrag som jag tycker är myck-
et roligt och hedrande. Jag vill börja med att tacka 
alla våra fantastiska ledare som ideellt ställer upp 
för våra ungdomar fl era gånger i veckan, de är helt 
ovärderliga. Vi har idag över 30 ledare som är igång 
minst 2-3 ggr i veckan med träning och matcher.

Utbildning av våra ledare är något som vi kommer 
att prioritera under året. Verksamhetsåret börjar vi 
med ledarkonferens. Vi kommer också fördjupa vårt 
samarbete med SISU för att kunna erbjuda alla våra 
ledare att delta i fl era olika utbildningar.

Flertalet av Kronängs IF:s ledare, här vid avslutningen 2013. 

Det är ett ansvarsfullt jobb att arbeta i en förening men 
helt avgörande för att barn och unga ska ha möjlighet 
att spela fotboll och glädjas med fotbollen.  Vi behöver 
vara många för att driva Kronäng och är tacksamma 
för alla som på olika sätt hjälper till. Skulle du vara 
intresserad eller känner någon annan som kan tänkas 
vara det så är det bara att höra av sig till kansliet, tfn 
033-348 1070”. Hamid Fard



Rökfri idrottsanläggning
Kronängs arena är en rökfri anläggning, i enlighet 
med vår klubbpolicy Den svartvita tråden (fi nns på 
hemsidan) och av hänsyn till de som vill slippa 
utsättas för tobaksrök. 
Vi ber alla respektera rökförbudet enligt de skyltar 
som fi nns på området. För att ändå tillgodose rökan-
de besökare fi nns en liten rökruta med möjlighet att 
fi mpa i en behållare på baksidan av klubbstugan.  

Medlemsavgifter 2014
Medlems- och träningsavgifterna är samma 2014 
som 2013. En ordinarie medlem betalar 200 kr/år i 
medlemsavgift och utöver det träningsavgift enligt 
nedan. Fakturor skickas ut via Sportsadmin och vi 
ber er som är ledare att kontrollera vilka spelare som 
har  betalat och inte. Sista betalningsdag är 31 mars. 

P/F 0-8år: träningsavgift 200 kr 
P/F 9-12år: träningsavgift 400 kr
P/F 13-17år: träningsavgift 500 kr
P/F >18år: träningsavgift 800 kr

För föräldrar och andra som vill vara stödmedlem är 
avgiften 100 kronor per år.  Bank- och postgiro-
nummer fi nns på hemsidan. Uppge namn och adress. 

   

www.kronangsif.se

              

  Månadens ledare
  Emma Pettersson, ledare för F04
Bor: Borås
Jobb: Timanställd på City Knalleland, går ekonomi-
programmet på Sven Eriksonsgymnasiet, årskurs 1. 
Jag är också spelare i F16 i Kronäng.
Familj: Mamma Malin, lillasyster Elin som även 
spelar i mitt lag och min pappa som är min tränare.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag saknade 
själv någon att se upp till inom fotbollen när jag var 
liten, nu kan jag vara mina tjejers ”förebild”. En 
person mellan barn och vuxen, jag tror att de lätt kan 
vända sig till mig om de är ledsna över något. Det är 
inte ett lika stort steg som att vända sig till en vuxen. 
Jag tror att det är viktig att det fi nns en ungdom med 
i laget, det gör att de små spelarna känner sig trygga 
och har någon att se upp till på ett annat sätt på 
träningarna. Ett större intresse växer hos tjejerna.

Det bästa med Kronäng: Det är att det fi nns en 
härlig samhörighet i laget och att jag känner mig 
uppskattad av både föräldrarna och tjejerna, det jag 
gör har betydelse. Det är väldigt roligt att se dem 
utvecklas! 

Egen idrottskarriär: Jag är aktiv i F16 och tänker 
fortsätta med fotbollen ett bra tag framöver. Jag har 
även varit med på Västgötasammandrag där jag bl a 
blivit uttagen till sammandrag med de 40 bästa. 

Gör gärna på ledig tid: På den fritiden som jag har 
är jag gärna med kompisar och hittar på något kul 
sen får jag lägga en del tid på plugget också.

Hemlig talang: Haha, en hemlig talang vet jag inte 
om jag har, sång och dans är något som jag verkligen 
inte har känslan för men jag har fått höra att jag är 
ganska snabb, så det kanske man ska passa sig för 
om man möter mig på planen. 


