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NY SÄSONG ÄR IGÅNG! 
Så har ett nytt arbetsår tagit fart för Kronängs IF 
och en ny styrelse har valts in under årsmötet, 
som hölls 16 Mars. På grund av rådande 
pandemi erbjöds alla medlemmar att delta på 
mötet genom länk och internet. Den nya 
styrelsen bestående av både gammal och nytt 
ser fram emot att fortsätta arbetet med att göra 
Kronängs IF till en av Borås Stads mer självklara 
klubbar. Styrelsen består av ordförande Filip 
Nyman, vice ordförande Henric Bergqvist, 
sekreterare Robert Pettersson, kassör Lucas 
Flysjö samt ledamöterna Anders Eliasson, Peder 
Järlefjord, Nils B Eliasson och adjungerande 
Mikael Johansson. 
 

 
 
Trots att vi ser ett fotbollsår som troligen 
kommer att vara påverkat av pandemin finns 
det mycket att göra och en del av styrelsens 
större arbeten blir under första delen av året att 
presentera fem sektioner. Herr-, Dam-, Ungdom 
& Barn-, Boule och Kronäng Arena Cup-
sektioner, samt att få igång en sponsorgrupp. 
Du kanske är intresserad av detta. Kontakta 
styrelsen i så fall. 
Vidare presentation av dessa olika sektioner 
kommer att ske i kommande nyhetsbrev. 
 
 
 
 
 
 

 
Det har givetvis inte undgått någon att Covid-19 
påverkar oss inom fotbollen hårt. Så hårt att vi 
inte ännu vet hur det kommer att bli med 
seriespel och turneringar i sommar. Vi följer 
givetvis utvecklingen och de restriktioner som 
givits. Så snart vi får veta vad som händer 
kommer vi att informera alla om detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRONÄNG 2021 har över 600 medlemmar 

och över 15 lag. Det är till stor del, tack vare just 
dig och de ideella krafter som bygger vår klubb. 
En klubb för alla! Vi startar nu upp våren med 
fotbollsskolan och har du barn som vill vara med 
och träna och du kanske känner att du vill hjälpa 
till. Tveka inte! Kontakta någon på kansliet så 
kommer vi att ta hand om dig. Tillsammans 
bygger vi vår klubb till en av de mer självklara i 
Borås! 
 
 
 

ÅTER DAGS FÖR FOTBOLLSSKOLAN! 
 

Efter en lång och kall vinter är det så 
äntligen dags för fotbollsskolan att dra igång 
igen. TISDAGEN den 13 april kl 17:30. Kom i 
tid så du hinner att anmäla ditt barn. 

Har du några idéer eller något du vill lyfta och nå 
ut med till alla ”Kronängiter” så maila det till: 
info@kronangsif.se eller h.bergqvist@hotmail.se  
 
Nyhetsbrevet är ett informationsbrev som legat 
på is ett tag men som nu förhoppningsvis ska ta 
fart igen och på så sätt ge just dig möjligheten att 
bättre hänga med i vad som händer runt om i 
klubben och inte bara i just ditt lag. Kanske är det 
spelarpresentationer, djupdykning i våra lag eller 
en övning som passar alla som kommer att bli 
följetongen genom detta år. Ta tillfället i akt och 
kontakta ansvarig utgivare. 
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