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Fotbollsskolan drar igång

Nu är det äntligen dags för Kronängs IF:s fotbollskola
att sparka igång! Vi välkomnar tjejer och killar födda
2007-2009 som är spelsugna och nyﬁkna på roliga
aktiviteter med fotbollslek i fokus.
Vi håller till på Kronängs arena, anmälan görs på plats
och ingen föranmälan behövs. Start tisdag 14 april kl
17:30, därefter varje vecka under vår och höst. Vid frågor kontakta Mikael Johansson 072-5855532 eller läs
mer på vår hemsida om kostnad och praktiska frågor.

Vid årsmötet avtackades Ronny Svensson efter fem år i styrelsen, Ulf Gustavsson och Jan-Ivan Evaldsson valdes in som ny
ledamöter liksom Jan Lehtonen som inte kunde närvara.

Beslut vid årsmötet

• Hamid Fard fortsätter som ordförande i KIF ett

år till. Han omvaldes vid årsmötet 23 mars liksom
ledamoten Lena Löfgren. Robert Pettersson har ett
år kvar på sin styrelsepost liksom Lucas Flysjö. Till
nya styrelsemedlemmar valdes Ulf Gustafsson, Jan
Lehtonen och Jan-Ivan Evaldsson. Välkomna!
ansvarsfrihet. Årsberättelsen inklusive ekonomisk
redovisning ﬁnns på hemsidan, se sidan sokument i
vänstermenyn.

• Vi tackar också avgående ledamoten Ronny Svensson som slutar efter fem år i styrelsen för hans stora
insats för föreningen, inte minst som sekreterare och
drivande i många viktiga frågor.

• Som ny hedersmedlem valdes Lars-Gunnar Krantz
in postumt. ”L-G” avled hastigt i höstas och lämnar
ett stort tomrum efter sig både som människa och
som föreningsaktiv.

• Årsmötet beslutade, efter förslag från styrelsen,

att sänka medlemsavgiften från 200 kr/år till 100 kr.
Stödmedlemsskap för 50 kr/år försvinner och alla
blir istället ordinarie medlemmar. Träningsavgifterna
föreslås höjas med motsvarande belopp nästa år (100
kr) så för aktiva medlemmar blir den totala kostnaden samma som idag. Årets medlemsavgift beslutades om vid årsmötet 2014.

Lägesrapport fotboll

Äntligen drar serierna igång och nu på fredag 17 april
är det premiär för herrarnas a-lag som kliver upp en
nivå till division 5. Matchen spelas på Kronängs arena
med avspark kl 19. Vi hoppas på riktigt bra stöd från
publiken. Välkomna!
Övrigt: ett 40-tal Kronängare har utbildats till föreningsdomare. 17 personer har under fyra kvällar genomgått den nya fotbollsledarutbildningen.
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• Årsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades

Kafé Kronäng öppnar igen

Vi vill att vårt café ska vara en naturlig mötesplats för
både spelare, föräldrar och åskådare. När nu seriespelet närmar sig är det dags att öppna luckan! Vi har
öppet mån-ons kl 17.30-21.00 och söndagar kl 15-21
under seriesäsongen, plus när A-laget har hemmamatcher. Vi har i år förlängt öppettiden med 30 min
för att spelarna ska kunna köpa något att äta efter att
ha varvat ner och duschat efter träning och match.

Månadens ledare
Lennart ”Liston” Söderström

Bor: Tingsgatan, Dammsvedjan i Borås
Jobb: Murare/plattsättare
Familj: Fru Christina, barnen Viktor och Tilda
Uppdrag i KIF: Har varit (och är) tränare i Viktors
lag (P99) i tio år och Tildas lag (F02) i fem år. Se
nedan för bilder på lagen.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag började som
ledare när barnen började träna fotboll.
Det bästa med Kronäng: Bra människor, både barn,
ungdomar och vuxna.
Egen idrottskarriär: Har spelat fotboll och varit
tränare i division 4, 5 och 6.
Gör på ledig tid: Ägnar mig åt huset och gillar att
resa med familjen.

En annan nyhet är att vi nu säljer korv med bröd varje
kväll. Liksom 2014 kommer varje lag att ha ansvar för
att bemanna kaféet och sköta försäljningen hela veckor. De som står i kiosken ska ta med hembakat som de
själva bakat eller om andra i laget bakar. Cafégruppen
skickar ut separat information med schema för året.

Soﬁa Engen Ahlberg i cafégruppen säljer våfﬂor vid Kronängsmästerskapet.

Caféet är stängt fredagar-lördagar men vid matcher
får föräldrar mer än gärna öppna caféet dessa dagar
och själva sköta försäljningen och skötseln.

Nyhet! Betala med Swish

Nu kan man betala årets medlemsavgift, avgifter till
cuper och annat via tjänsten Swish, för den som har en
smartphone och appen Swish installerad.

Skriv bara in Kronängs telefonnummer (nytt nummer,
se nedan) och summan som ska betalas. Glöm inte att i
fältet för meddelande uppge namn, personnummer och
vilket lag det gäller vid inbetalning av årets avgifter.

OBS! Kronäng har nytt telefonnummer som
ersätter de tidigare numren, både fast telefoni
och mobilnummer: 0725-85 55 32

www.kronangsif.se

