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(48:e verksamhetsåret)
STYRELSE:

Åke Bjerselius
Roland Zetterberg
Joakim Pettersson
Lars Ahlm
Stefan Hagfeldt
Giggie Holmberg
Ingemar Eriksson
Rune Brogren
Jörgen Andersson

- Ordförande
- Sekreterare - Ordinarie
- Kassör – Ordinarie
- Ledamot – Ordinarie
- Ledamot – Ordinarie
- Ledamot – Ordinarie
- Ledamot - Orrdinarie
- Suppleant
- Suppleant

REVISORER:

Anders Lindgren
Roland Skarin
Stefan Falkhäll
Sylvia Nilsson

- Ordinarie
- Ordinarie
- Suppleant
- Suppleant

VALBEREDNING:

Hans Hurtig
Roger Strömqvist
Pelle Holm

- Ledamot (sammankallande)
- Ledamot
- Suppleant

MÖTESVERKSAMHET:
Styrelsen avger följande berättelse för verksamhetsåret år 2016. Under året har styrelsen haft 8 st
protokollförda sammanträden. Årsmötet ägde rum den 17 mars 2016 vid Vilbergshallen, varvid
bl.a. IFK Norrköpings ”trojka – Stefan Hellberg – Patrik Sellin – Thomas Walden” hade
inbjudits som gäster. Detta var ett mycket uppskattat inslag i årsmötet, där medlemmarna hade
chansen att ställa diverse frågor till denna trojka om allt möjligt inom IFK Norrköping samt få en
mängd av svar på de olika frågeställningarna. Supporterklubbens ordförande Åke Bjerselius
tackade sedan denna trio med var sin bowlingkägla, varvid de tre föredragshållarna fick
rungande applåder av de församlade medlemmarna.
Årets höstmöte avhölls som vanligt i vår klubblokal vid Vilbergens Bowling Center den 24
november år 2016 och var talrikt besökt av ca 120 medlemmar. Till detta möte hade styrelsen i
SUPPORTERKLUBBEN inbjudit IFK-trojkan Jens Gustafsson – Stefan Hellberg – Mårten
Jacobsson, som informerade lite om den gångna säsongen som varit samt försökte att sia litet
grand inför kommande säsong år 2017. Detta var ett mycket uppskattat inslag från
SUPPORTERKLUBBENS sida, där medlemmarna också hade chansen att ställa diverse frågor
inför kommande fotbollssäsong m.m.
En annan punkt på dagordningen som är relativt ny är ju, att Supporterklubben sedan ett par år
tillbaka har instiftat ett nytt pris i kategorin ”ÅRETS IDROTTSLEDARE”. Detta pris tillföll IFK
NORRKÖPINGS MANAGER – JANNE ANDERSSON – då nominerings-kommittén tyckte, att
han genom sina ledareegenskaper fört fram IFK NORRKÖPING till seriesegrare i Allsvenskan
år 2015 och under halva år 2016 lett laget 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. Detta pris utdelades vid Stjärnkrogen vid
Östgötaporten efter avslutad vårsäsong, då Janne Andersson avslutar sin
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Prisutdelare för detta pris var Supporterklubbens ordförande Åke Bjerselius o vice ordförande
Lars Ahlm och klubbens sekreterare Roland Zetterberg läste upp motiveringen under mycket
stora gratulationer o lyckönskningar från de församlade medlemmarna o IFK-vännerna vid
Stjärnkrogen.
Vidare har Supporterklubben i vanlig ordning genomfört 2 st bussresor under innevarande år,
nämligen till bortamatchen mot Jönköpings Södra, Jönköping samt till nationalarenan Friends
Arena, Stockholm, där AIK stod för motståndet. Denna verksamhet med bussutflykterna är ett ju
ett mycket uppskattat inslag i Supporterklubbens program och har blivit till en stor tradition,
varav ca 50-talet Supportrar brukar deltaga i dessa aktiviteter. I år inträffade dock ett
mindre intermezzo i detta resande – kan man väl säga – då den bokade bussen fick motorhaveri
på E-4:an vid Grännatrakten och det blev tvärstopp i resandet. Då var goda råd dyra – så att säga
– hur supportrarna skulle kunna komma vidare till Jönköping o Stadsparks-vallen. Detta löste sig
dock på ett smidigt o bra sätt, då andra IFK-medlemmar, som åkte förbi o skulle till matchen och
såg den prekära situationen, som IFK-supportrarna hamnat i, stannade till o plockade upp de
strandsatta supportrarna vid vägkanten. ”SNACKA OM IFK-KÄNSLA!!!”
Utöver detta så har Supporterklubben även försökt att aktivera våra medlemmar på olika sätt o
vis, bl.a. genom korpbowling, där Giggie Holmberg har varit en mycket pådrivande kraft.
Vidare så har vi ju sedan ett antal år tillbaka hjälpt IFK Norrköping vid Östgötaporten, dels
genom våra medlemmar, som säljer ”HALVA-POTTEN”-lotter o där Giggie Holmberg varit en
drivande kraft, samt vidare i vårt arbete vid hemmamatcherna, som ”Publikvärdar”, där Ingemar
Eriksson varit ansvarig för denna verksamhet. Samtliga av dessa medlemmar har hjälpt till på ett
mycket föredömligt o bra sätt o fått en extra eloge från IFK för detta.
Med tanke på ”HALVA-POTTEN”-lotter ovan, så kan vi nämna, att vi under året 2016 har sålt
lotter för kr. 335 820.-, vilket är ett mycket bra resultat. Totalt under årets hemmamatcher, så är
ca 25-talet medlemmar i Supporterklubben engagerade i ovanstående servicefunktioner
vid varje match, vilket är en utmärkt service från vår sida.
Förutom ovanstående aktiviteter så är Supporterklubben väldigt aktiva på ”Nätet”, där våra
medlemmar kan få en bra o uppskattad resultatservice m.m. En bra o bred verksamhet på
sociala medier har också lagts upp, då vi bl.a. finns med på Face-Book. Gå in på vår hemsida –
www.ifksupport.com -, så kan Du få fram aktuell o nödvändig information om olika ”IFKaktiviteter” 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 2016”. Det är i år priset i denna kategori delas ut för 17: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. Möjligtvis kan vi räkna kvar NT, som kvarvarande representant, då de fortsätter att dela
ut sitt pris ”Spårvagnsligan”, vilket de också gjort under ett antal år.
Efter moget övervägande o diskussion inom vår styrelse, så enades Supporterklubben om att
välja årets eminente mittfältare o spelstrateg DANIEL SJÖLUND till denna hedersbetygelse.
Priset delades ut i samband med ”ÅRETS STJÄRNKVÄLL” vid Idrottsparken av
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Zetterberg, vilken läste upp motiveringen.
Refererande till ovanstående sammandrag av olika aktiviteter o uppdrag inom Supporterklubben,
så utvisar ovanstående, att vi har varit en väldigt aktiv förening under 2016 på många olika sätt
och vi har även märkt av, att detta har uppskattats väldigt mycket av omvärlden, så vi tycker väl,
att vi skall vara mycket nöjda o belåtna med 2016-års verksamhet.
Som traditionen bjuder, så har det även i år avnjutits ett mycket fint julbord för Supporterklubbens styrelse o funktionärer vid Vilbergens Bowling Center den 16 december 2016, för att
tacka dessa medlemmar för deras idoga arbete för Supporterklubben under året.
Straxt efter julhelgen nåddes vi av ett tragiskt meddelande, då vår mångårige styrelserepresentant
Jörgen Andersson avlidit i en ålder av 88 år. Jörgen var en mycket sann o trogen IFK-vän, som
under sina yngre år bl.a. ägnat sig åt domareyrket i både ishockey o fotboll, där han också bl.a.
dömt på mycket hög nivå – både nationellt o internationellt. Han var bl.a. också värd för
domarna o matchfunktionärerna vid IFK:s hemmamatcher vid Parken under ett stort antal år,
då han genom sin egen erfarenhet visste hur domarna ville ha det.
FRID ÖVER HANS MINNE!
Beträffande IFK:s fotbollssäsong i årets Allsvenska, så får vi väl vara nöjda med att de trots stor
åderlåtning av spelare till proffslivet samt diverse långtidsskador ändå lyckades prestera så pass
bra, så att de kunde vara med o ”kriga” om topp-placeringarna i år ändå. Får även vår nye
manager Jens Gustavsson lite mera tid i år, så tror vi, att de skall kunna vara med i topp-racet
under innevarande säsong.
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 2016 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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