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Hej på er alla Åby IF vänner
Nu närmar vi oss slutet på ett fantastiskt år i Åby IF. 2012 har varit ett händelsernas år, som jag hoppas att du som
medlem har märkt. Vi lägger kontinuerligt och löpande ut information på vår sida www.laget.se/abyif där hittar ni all
info vad som händer i föreningen, men jag kommer också göra ett brev som sammanfattar allt, med jämna
mellanrum och berätta om planerna i föreningen för nästkommande år.
Fler som gör lagom istället för få som gör allt
I mars så utökades den nya styrelsen med flera medlemmar som dessutom bildade och ansvarade för en egen
arbetsgrupp, för att få fler i föreningen som kunde uträtta mera. Likaså klubbades på årsmötet en tydlig
verksamhetsplan som styrelsen, arbetsgrupperna, ledarna och föreningen kunde sträva mot. Verksamhetsplanen i sin
helhet http://www.laget.se/ABYIF/Document/Download/337327/2355542
Alla i föreningen har gjort ett fantastiskt jobb under hela våren, sommaren och hösten. Nu när julen närmar sig kan vi
glädjande nog tillsammans konstatera att vi nått alla punkter på verksamhetsplanen som föreningen själva kunde
påverka, plus hunnit med många nya positiva saker som dök upp under året.
Några punkter av vad vi tillsammans genomfört under 2012














Tagit fram en tydlig ”Blå tråd” för ungdoms och seniorverksamheten, utöka arbetsgrupperna.
Fortsätt vara en stor förening, startat pojk/flick fotboll för barn födda 2007.
Arrangerat bl.a. 90 jubileumsfirande, midsommarfest, Åby IF dagen, landslagets Fotbollsskola.
Arbetat mot ett nytt klubbhus, satt igång iordningställandet av en ny plan bakom läktarna, initierat arbetet för
en konstgräsplan på gruset, m.m.
Satt upp och flöjt en tydlig marknadsplan för att stärka föreningens ekonomi för att kunna genomföra
verksamhetsplanen. Budgetmålet för ett överskott på 150 – 200 000 kr kommer att nås.
Utvecklat en bättre och egen Åby IF sida utan reklam för alla lag. Laget.se & Facebook/abyif
Förenklat administrationen för ledarna, genom att göra mera centralt och initiera föräldragrupper, startat upp
en fotbollsgrupp som stöttar ledarna i alla lag, certifierat ÅBY IF som en Värdefull förening.
Stimulerat våra träningsvilliga 10-14 åringar med ett nytt tänk, en extra träning för extra intresserade. Ett
extrapass på dagtid, för de tjejer och killar, som verkligen brinner för fotbollen.
Arrangerat plakettutdelning för alla barn födda mellan 00 - 05 uppe på Åby IP under en A-match.
Sett till att alla lag, längre upp i åldrarna får tillgång till Teknikhallen och Maxi-hallen för vinterträning.
Mer än dubblerat antalet bra utbildningar för ledare, Svenska Fotbollsförbundet, tillslagsträning, första
hjälpen, idrottsfysik, värdefull förening, världens bästa coach, träningsplanering, m.m.
Trots avslag ifrån arvsfonder m.m. så har vi med små medel fräschat upp klubbhuset, tack vare många
frivilligas hjälp och engagemang.
Genomfört ett stort arrangemang då Åby IF herr mötte IFK Norrköping i Östgötacupen. Fler än 1 200 barn
och vuxna var på plats och såg matchen ifrån bara några meters håll.

Tyvärr har vi fått avslag ifrån flera fonder som vi sökt pengar ifrån, till bl.a. nytt klubbhus, konstgräsplan,
konstbevattning, pengar som vi aldrig kan arbeta in själva, m.m. men vi har tack vare ett hårt jobb med små medel
gjort storverk ändå, tack vare frivilligas hjälp.
Nya sponsorer
Glädjande nog så har vi tecknat flera bra sponsoravtal med företag som vill vara med och gynna vår fantastiska
förening. Ett av de största avtalen är där ICA Maxi Norrköping lägger 1 % till Åby IF på allt som våra medlemmar
handlar för (bara kortet är reggat). I dagsläget är det över 400 ICA kort och det kommer ge oss bra och välbehövliga
pengar. Men vi är självklart oerhört tacksamma för alla de företag som stöttar oss som skyltsponsorer, med material
etc. Gynna våra sponsorer, så gynnar ni Åby IF. Ni finner de på www.laget.se/abyif

2013 året då vi tar nästa steg, Åby IP kommer bli en fräschare och central mittpunkt för alla lag
Åby IF vill få upp alla lagen och deras matcher till IP, där vi har toaletter, kiosk, grill, duschar och omklädningsrum.
Detta kommer underlätta enormt kring administration och logistik för alla lag, med tanke på de över 10
hemmamatcher vi spelar hemma varje vecka. För att klara av att flytta upp matcher ifrån Humpen, så behöver vi flera
nya fotbollsplaner på IP. Vi har satt igång med bildandet av en sjumannaplan bakom läktaren.
En viktig faktor till att nå dessa mål är den konstgräsplan som vi tänkt placera på vår belysta grusplan. När vi har den
planen, kan vi bedriva träning i princip året runt, inte minst mera vår/sommar/höst träningar då den tål fem gånger så
mycket belastning som en vanlig gräsplan. Ekonomiskt hade vi inte med investeringen av konstgräset i 2012s budget,
men inför 2013 så har styrelsen tagit fram förslag för hur vi kan göra detta. Håller våra planer så kan vi börja
anläggandet av denna i sommar och ha den färdig till hösten 2013.
Vi är också i akut behov att renovera vårt klubbhus som är ifrån 1950 talet, nu när vi fått avslag ifrån allmänna
arvsfonden till ett nytt. Det läcker in vatten i källaren, så vi börjar i dagarna med att dränera om runt huset samt
fräscha till omklädningsrummen och duscharna där. Detta ska vara klart i vinter. Nästa steg i klubb huset är att
fortsätta den invändiga face liften som blev så lyckad i somras. Vi ska byta fönster till energifönster och göra en
toalett i klubbhuset, samt ordna fräschare vitvaror så lagen kan ordna trevliga sammankomster i klubbhuset, göra lite
mat, umgås m.m.
Toaletterna har också varit ett sorgligt kapitel genom åren. Tjejernas toalett har inte ens handfat. Vi kommer satsa på
att iordningställa ett par nya fräscha toaletter (en handikapp) i markplan, med skötbord, m.m. Detta ska vara klart till
våren 2013 och vi har en tät och bra dialog med kommunen för att få snabb hjälp till renoveringsprojekten ovan.
Säljfri förening, mindre administration, mer fotboll och sociala aktiviteter
2013 så kommer Åby IF också vara den första helt säljfria föreningen. Ingen kommer att behöva sälja något för den
centrala enheten. Detta för att minska administrativ belastning på Åby IF, föräldragrupper, ledare och er föräldrar.
Fullt fokus på verksamheten och hur vi kan vidareutveckla fotbollen i föreningen. Ingen ska behöva lägga tid på att
sälja något för föreningen. All försäljning är frivilligt och är till för spelaren eller lagen.
Överskottet för 2012 och effekten av avslagen på våra ansökningar till diverse fonder, kommer inte räcka till att
genomföra de akuta och större målen vi har i närtid. För att kunna göra dessa kritiska åtgärder så har vi på ett extra
årsmöte, 19 september klubbat en förändring av medlemsavgifterna. En anpassning uppåt, men med tydliga krav på
vad dessa ska användas till. En större summa kommer också avsättas varje år från föreningen till respektive lag, så
att de kan planera cuper, sammandrag, m.m. utan att behöva samla in mindre belopp varje gång.
Även med avgiftsjusteringen (inte dyrare jämfört med 2012 avgifter plus spelarbudget) så är fotboll en billig sport. En
10 – 40 åring har långt över 100 tränings - eller match tillfällen per år. Det blir ca en 20 lapp per tillfälle och vi hoppas
att alla är med på vår satsning, för att göra att Norrköpings trevligaste förening också får tillgång till en trevligare
anläggning. Vi hoppas att Norrköpings kommun också känner att det är Åby IFs tur nu att vara med på våra planer
för Åby IF och anläggningen. De är med och stöttar omdräneringen av klubbhuset och vi räknar med mer stöd i vår.
Planerna är också att under 2013 genomföra aktiviteter som knyter lagen och medlemmarna ännu mer samman. Håll
utkik efter inbjudningar till roliga evenemang för Er, våra medlemmar.
Tack för att ni är engagerade och med och stöttar ÅBY IF.
Tillsammans är vi Norrköpings trevligaste förening och det vi gör
tillsammans medför att vi kan förverkliga vår verksamhetsplan.
Mvh
Richard Claesson
Ordförande Åby IF

