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Handlingsplan 2015- 2020 
KIF har goda förutsättningar att bedriva en bra fot-
bollsverksamhet för alla åldrar. Vi har en ny anlägg-
ning med två fullstora konstgräsplaner. Den befi ntliga, 
dagliga verksamheten fl yter på relativt väl tack vare 
många ledares och föräldrars engagemang, men en 
tydlig plan för hur vi ska utveckla verksamheten så att 
vi blir fl er och bättre har saknats. Fotbollssektionen 
har därför arbetat fram en långsiktig handlingsplan 
för 2015-2020. Den presenterades av Stefan Wiland i 
fotbollsutskottet vid ledarkonferensen i november och 
fi nns att läsa bland dokumenten på vår hemsida.

2014 - ett bra fotbollsår
År 2014 är avslutat och vi kan konstatera att vi har 
ett bra fotbollsår bakom oss. Herrlaget vann sin 
serie i princip utan förlust. Rares Bota blir ny huvud-
tränare för herrlaget 2015 och kommer att leda laget 
som nu går upp i division 5. 

Kronängs IF är en av tio klubbar som tillsammans 
med IF Elfsborg startat en fotbollsakademi för fl ick-
or 15-17 år, Camp Elfsborg fl ickakademi. Syftet är 
att stärka fl ick- och damfotbollen i Borås och att eta-
blera ett lag på hög nivå. Damlaget och samarbetet 
med fl ickakademin ger hopp om att bygga ett starkt 
underlag för fl ick- och damfotboll i framtiden.

Ungdomsverksamheten är föreningens viktigaste 
uppgift. Under 2014 har vi haft fl er genomförda akti-
viteter än tidigare år vilket är mycket positivt. 

Under året har vi också arbetat för att KIF ska bli en 
säker och trygg förening. I november fi ck vi utmär-
kelsen av Borås Stad som är en kvalitetsmärkning 
för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad 
säkerhet och trygghet i föreningslivet. 

Vi har mer än 60 tal aktiva ledare, funktionärer 
och styrelsemedlemmar som ideellt ställer upp för 
våra ungdomar och klubben fl era gånger i veckan, 
deras insats är ovärderlig. Jag vill avslutningsvis 
tacka alla dessa fantastiska människor!

Hamid Fard, ordförande

Rares Bota och ordförande Hamid Fard vid överens-
kommelsen om att Rares blir ny huvudtränare för herrlaget.

Årsmöte 23 mars
Välkomna till Kronängs IF:s årsmöte måndag 23 mars 
kl 18. Vid mötet ska medlemmarna ta ställning till ett 
antal viktiga handlingar. Dessa kommer att fi nnas till-
gängligt på kansliet senast en vecka före årsmötet. 

Förslag från medlemmarna ska vara inlämnade senast 
fem veckor före mötet för att styrelsen ska kunna be-
handla dem, vilket är senast 16 feb. Lämna in motio-
nerna på kansliet eller eposta till info@kronangsif.se
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25-årsuppvaktning för Peo
En av Kronängs mest kända profi ler, kanslisten Per-
Olof ”Peo” Oscarsson, har just uppnått 25 år som 
anställd i föreningen. 

Eftersom han är långtidssjukskriven sedan våren 
2014, med återkommande sjukhusbesök, uppvaktades 
Peo på sjukhuset i Borås av några av dem som känt 
honom längst: Björn Kristensen, Ronny Svensson och 
Mikael ”Micke Gul” Johansson. Mikael som hittills 
varit vikarie för Peo är sedan årsskiftet tillsvidarean-
ställd som föreningsadministratör. 
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Månadens ledare
Linda Skoglund, tränare P07-08
Bor: Kråkered, Borås
Jobb: jobbar på ENS Sony DADC
Familj: Sambon Magnus och tre söner: Marwin, 
Winston och Elliot
Uppdrag i KIF: Tränare för P07-08 tillsammans 
med Louise Ramstedt. Började med det 2014.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag vill vara 
engagerad i det som mina barn gör. 
Det bästa med Kronäng (eller laget): Att laget vi 
tränar är ett härligt gäng som ger mycket glädje!
Egen idrottskarriär: Jag har som liten plöjt igenom 
en rad idrotter för att till slut fastna för sportskytte. 
Tävlade aktivt fram tills jag var 26 då jag blev 
gravid med Marwin och den växande magen blev 
lite i vägen. Har även tränat barn och ungdomar 
inom skytte.
Gör på ledig tid: Umgås med vänner och familj.
Hemlig talang: Tror inte jag har någon hemlig 
talang eller så har jag bara inte upptäckt den än...
Drömmer om, privat eller för Kronängs IF: Att bli 
lite bättre på att ta vara på det man har här och nu.

Medlemserbjudande 2015 
Tack vare vårt samarbete med IF Elfsborg, Camp Elfs-
borg, har vi möjlighet att köpa seriebiljetter till alla 
hemmamatcher i allsvenskan 2015 för 1000 kronor/st. 
Alla som är fullt betalande medlemmar i Kronängs IF 
(ej stödmedlemmar) kan beställa dessa biljetter på vårt 
kansli. Skicka epost till info@kronangsif.se eller ring 
tfn 033-348 1070.  

Betalning av medlemsavgiften för 2015 måste vara 
gjord för att man ska få köpa seriebiljetten. Det går 
förstås bra att betala båda delar samtidigt. Uppgifter 
om bankgironummer fi nns på hemsidan. Varje medlem 
får beställa EN seriebiljett och de kan beställas fortlö-
pande under året så länge dessa biljetter fi nns kvar.

Fler nyheter om klubben och alla lag fi nns på 
vår nya hemsida. Samma adress som tidigare:


