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Verksamhetsberättelse 2021
Precis som året före låg pandemin som en våt filt över idrotten och därmed fotbollen likaledes.
Årets Allsvenska vanns av Malmö FF med AIK tvåa efter dramatik. Även Djurgården inblandad i
slutstriden, som var tuff. För vårt kära IFK;s del slutade serien i moll med en halvdan 7;.e plats, vi
supportrar hade väl hoppats på en pallplats. Inför den kommande säsongen 2022 är förhoppningen att
IFK belönas med lite tur och stolpe in i svåra situationer, vilket kan leda till en placering i toppen på
Allsvenskan 2022.
Årsmötet för 2020 hade 60 medlemmar ställt upp och hörsammat kallelsen. Årsmötet hade Oscar
Jansson och Mårten Jakobsson som inbjudna årsmötestalare, vilket genomfördes med bravur och god
stämning. Två mycket fina representanter för en god IFK-kultur och offensiv sportmanship.
Årsmötet avrundades i kamratlig stämning med traditionell raggmunk & stekt fläsk.
Styrelsen gavs ansvarsfrihet och Åke Bjerselius omvaldes som ordförarande för 22;a gången i rak följd.
Även övriga styrelsen gavs förnyat förtroende med Hans Hurtig som ny vice ordförande.
Under mandatperioden har Giggie Bengtsson på egen begäran lämnat styrelsen.
Samuel Adegbero vann skytteligan med 17 mål
Linus Wahlqvist Egnell utsågs av styrelsen till Årets Bästa Hemmaspelare, priset utdelades av styrelsen
strax före avspark 20 april 2022, hemma mot Häcken. Mycket positiva reaktioner.
Vår mångårige styrelseledamot Rune Brogren (20 år), gick ur tiden 31 december 2020 i ålder av 79 år,
frid över Runes minne (tyst minut anbefalles under vördnad).
Priset till bästa hemmaspelare Totte Nyman 2020, delades ut av Riksdagens Talman Andreas Norlén
på en iskall Idrottspark Platinium Car Arena, minus 4 grader, i sällskap av Sakarias Mårdh, Igge Eriksson,
Åke Bjerselius och Lars Ahlm. Mycket lyckat trots kylan och bra PR för Supporterklubbens
arrangemang. IFK – Göteborg tog med sej pinnarna till Göteborg.
En bussresan företogs till Stockholm och AIK på Friends 24 oktober blev torsk med 1-0 till Gnaget och
vi sjönk allt djupare ner i Allsvenskan.
Årets (2021) ledargärning tilldelar vi Tony Martinsson för stark verksamhet för framtida spelare inom
IFK-rörelsen. Priset utdelas på årsmötet 2022.
Styrelsen har haft måntaliga möten löpande diskuterat vår förenings aktivitetsnivå och framtida
utmaningar tillsammans med vårt kära IFK.
Beträffande ekonomi hänvisas till kassören och revisorernas rapport
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