ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
(47:e verksamhetsåret)
STYRELSE:

Åke Bjerselius
- Ordförande
Roland Zetterberg
- Sekreterare - Ordinarie
Joakim Pettersson
- Kassör – Ordinarie
Lars Ahlm
- Ledamot – Ordinarie
Stefan Hagfeldt
- Ledamot – Ordinarie
Giggie Holmberg
- Ledamot – Ordinarie
Roger Jansson
- Ledamot – Ordinarie
(ersatt av Ingemar Eriksson – sista halvan av år 2015)
Rune Brogren
- Suppleant
Jörgen Andersson
- Suppleant

REVISORER:

Anders Lindgren
Stefan Falkkhäll
Rolf Ekström
Ingemar Eriksson

- Ordinarie
- Ordinarie
- Suppleant
- Suppleant

VALBEREDNING:

Hans Hurtig
Roger Strömqvist
Pelle Holm

- Ledamot (sammankallande)
- Ledamot
- Suppleant

MÖTESVERKSAMHET:
Styrelsen avger följande berättelse för verksamhetsåret år 2015. Under året har styrelsen haft
9 st protokollförda sammanträden. Årsmötet ägde rum den 26 mars 2015 vid Vilbergshallen,
varvid bl.a. IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt hade inbjudits som gästtalare.
Ordförande Peter Hunt omtalade, att han var mycket glad över o tyckte det var trevligt att ha
en sådan bra kontakt med föreningens Supporterklubb i olika sammanhang. Samtidigt så
passade han på att tacka oss för all den hjälp, som vi hjälper IFK med vid föreningens
hemmamatcher i form av lottförsäljning samt i servicen som läktarvärdar samt att höra våra
synpunkter i olika sammanhang. Därefter följde ett kåseri o föredrag om vad IFK har tänkt sig
av år 2015. Ekonomin var fortfarande ett tufft kapitel, men Peter ansåg, att det framöver
skulle kunna bli en förbättring av denna, då det fanns en del vissa saker, som kunde generera
plus framöver.
Beträffande spelartruppen så satsades det fortfarande friskt på egna unga spelartalanger, vilket
också håller de höga kostnaderna för nya dyra spelare på en viss nivå. Och Peter tyckte själv,
att IFK nu snart börjar skönja resultat av den egna unga spelarsatsningen, då ett flertal unga
talanger nu står o bankar för inträde i ”A-truppen”. Och det är ju en lovande satsning!
Beträffande resultatet på fotbollsplanen, så är väl målsättningen att komma så högt som
möjligt i tabellen, men att det kan ta några år, innan IFK Norrköping etablerar sig i det högsta
skiktet av allsvenskan. Därefter hade mötesdeltagarna möjlighet att ställa diverse frågor till
Peter Hunt inför stundande säsong, vilken möjlighet togs upp med stor frenesi av de samlade
mötesdeltagarna.

Innan själva årsmötet så pålyste ordförande Åke Bjerselius om ”EN TYST MINUT” för en av
IFK;s o Sveriges störste försvarsspelare genom tiderna, nämligen Åke ”Bajdoff” Johansson,
som nyligen avlidit. ”Bajdoff” var med o spelade under de s.k. ”Guldåren”, då han spelade
hela 16 säsonger i Allsvenskan, varav IFK kom på medaljplats hela 13 gånger o blev svenska
mästare sex gånger under denna tid. STRÅLANDE PRESTATION!!!
Vi fortsätter med ”GULDFIRANDET”, för till årets höstmöte den 26 november 2015 hade
”IFK SUPPORT” nämligen lyckats med att ”fixa fram” några av årets ”GULDMÄSTARE”.
Årets höstmöte som avhölls den 26 november 2015, var ett enda stort ”GULDFIRANDE”
efter att IFK Norrköping klarat av att vinna Allsvenskan efter 26 långa år och att vinna den
svåra o sista bortamatchen nere i Malmö. Supporterklubben hade lyckats ”fixa” lite guldglans
över detta höstmöte, då bl.a. Mårten Jacobsson såsom moderator tagit med sig bl.a. ”Lennart
Johanssons Guldpokal” för allmän förevisning och dessutom handplockat 2 st
”GULDLIRARE” genom tiderna, nämligen skyttekungen ”Janne” Hellström” från 1989 samt
nuvarande ”Totte” Nyman i årets upplaga av IFK. Mårten ställde diverse frågor till de båda
spelarna och den närvarande publiken fick också tillfälle till en allmän frågestund till dessa.
Denna gest av Supporterklubben att ”spinna vidare” på årets ”GULDFEST”, som IFK
Norrköping visat i år genom att vinna allsvenskan o SM-Guld, var mycket uppskattat, samt att
kunna visa upp själva ”GULDPOKALEN” + spelare från var sitt GULDÅR – nämligen 1989
respektive 2015. Detta var verkligen strongt gjort enligt mötesdeltagarna!!!
En annan punkt på dagordningen var helt ny, och detta var att Supporterklubben fr.o.m. i år
instiftat ett nytt pris i kategorin ”ÅRETS IDROTTSLEDARE”. Detta första pris i denna
kategori tillföll IFK NORRKÖPINGS ORDFÖRANDE – PETER HUNT – då nomineringskommittén tyckte, att han genom sina ledareegenskaper fört fram IFK NORRKÖPING till
seriesegrare i Allsvenskan år 2015 på ett mycket föredömligt sätt och därmed ”satt
Norrköping” på den s.k, ”Idrottskartan” igen! Dessutom har han genom diverse andra
aktiviteter påverkat IFK Norrköpings status i positiv riktning hos gemene man, vilket vi inom
nomineringskomitte´n tycker bör premieras. Vidare har Peter Hunt genom året idogt arbetat
vidare för att försöka ta tag i den ekonomiska delen hos IFK, för att få ett bättre utfall
ekonomiskt för klubben och man kan väl säga, att han där är på god väg inom denna sektor.
Prisutdelare för detta nya pris var Supporterklubbens ordförande Åke Bjerselius och klubbens
sekreterare Roland Zetterberg läste upp motiveringen under mycket stora gratulationer o
lyckönskningar från de församlade medlemmarna!
Vidare har Supporterklubben i vanlig ordning genomfört 2 st bussresor under innevarande år,
nämligen till bortamatchen mot AIK, Stockholm till nationalarenan Friends Arena liksom den
traditionsenliga utflykten till Åtvidaberg för årets lokalderby. Denna verksamhet med
bussutflykterna är ett mycket uppskattat inslag i Supporterklubbens program och har blivit till
en stor tradition, varav ca 50-talet Supportrar brukar deltaga i dessa aktiviteter. Utöver detta
så har Supporterklubben även försökt att aktivera våra medlemmar på olika sätt o vis, bl.a.
genom korpbowling, där bl.a. Rolf Ekström varit en mycket pådrivande kraft.

Förutom ovanstående aktiviteter så är Supporterklubben väldigt aktiva på ”Nätet”, där vår
dåvarande web-master Roger Jansson varit en mycket uppskattad o drivande kraft med fortlöpande o aktuell information om olika IFK-aktiviteter. Tyvärr så drabbades ju Roger som
bekant av svår sjukdom, i vilken han senare avled, så vi inom Supporterklubben försöker nu
på alla sätt o vis att fortsätta i Rogers anda inom detta gebit. En bra o bred verksamhet på
sociala medier har också lagts upp, då vi bl.a. finns med på Facebook. Gå in på vår hemsida –
www.ifksupport.com -, så kan Du få fram aktuell o nödvändig information om olika
”IFK-aktiviteter” o –nyheter, spelprogram, reportage etc. samt att kommunicera med ett
flertal personer i diverse olika fotbollsfrågor. Vi rekommenderar denna hemsida varmt till
våra
medlemmar o IFK-supportrar runt om i Sverige o övriga länder. Vad vi hört o förstått genom
ett flertal av våra medlemmar inom Sveriges avlånga land, så är denna service ett mycket
uppskattat inslag i vårt info-program.
Ytterligare en aktivitet o tradition som vi inom Supporterklubben nu har haft ett antal år och
fortfarande har kvar är, omröstningen av Supporterklubbens pris till ”BÄSTA
HEMMASPELARE ÅR 2015”. Det är i år detta pris delas ut för 16:e gången i följd och vi i
Supporterklubben är den enda kvarvarande föreningen sedan starten, då ett antal olika
föreningar o klubbar hade något liknande pris, men av olika anledningar fallit bort en efter
en.
Denna tradition är ju som alltid svår att välja ut rätt pristagare, men efter moget övervägande
o diskussion inom vår styrelse, enades Supporterklubben om att välja årets skyttekung o
svenske mästaren EMIR KUJOVIC till denna hedersbetygelse. Priset delades ut i samband
med ”ÅRETS STJÄRNKVÄLL” vid Idrottsparken av Supporterklubbens ordförande Åke
Bjerselius o sekreteraren Roland Zetterberg.
Refererande till ovanstående sammandrag av olika aktiviteter o uppdrag inom
Supporterklubben, så får vi väl vara nöjda o belåtna med 2015-års verksamhet, då IFK efter
många års väntan återigen ”kammade hem” ALLSVENSKT GULD!!!
Vi får väl hoppas o tro, att IFK nu har fått stadga o stabilitet i sitt unga lag och kan fortsätta på
den inslagna vägen och nå bra resultat i olika sammanhang.
Slutligen vill Supporterklubben framför ETT STORT o VARMT o HJÄRTLIGT TACK till
Vilbergen Bowling Center AB, som tillhandahåller klubbens klubblokal med kansli o
personal för vår verksamhet.

SLUTORD:
Då nu verksamhetsåret 2015 gått tillända vill styrelsen passa på tillfället att tacka alla de
medlemmar, som på ett förtjänstfullt sätt hjälpt till i klubbarbetet med o för IFK. Vi hoppas
och tror nu, att IFK nu när de nått ”toppen” skall kunna fortsätta på den inslagna vägen och
försöka att kunna ligga kvar i toppen av Allsvenskan. Vi vill även passa på att lyckönska dem
till ett bra o vägvinnande spel i de nu förestående Cup-matcherna – både i Sverige o
utomlands. Samtidigt hoppas vi på ett fortsatt stöd från våra medlemmar, både för oss o för
vårt kära IFK NORRKÖPING.
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