Åby 2013-06-13

Hej på er alla Åby IF vänner
Fotbollssäsongen är i full fart och det pågår lika mycket aktiviteter runt omkring Åby IF. Vi hoppas att du som medlem
märker att det fortsätter hända mycket kring föreningen. Åby IF lägger kontinuerligt och löpande ut information på
vår sida www.laget.se/abyif där hittar ni all info vad som händer i föreningen.
Några punkter av vad vi tillsammans genomfört under vintern och våren 2013
I mars så klubbades 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 ny tydlig
verksamhetsplan som styrelsen, arbetsgrupperna, ledarna och föreningen kunde sträva mot för 2013.
Alla i föreningen har gjort ett fantastiskt jobb under hela vintern och våren. Åby IF nådde genom hårt gemensamt
arbete ett resultat på 122 000 kr för 2012, vilket gör det möjligt att agera på våra planer för ett trivsammare Åby IP.
Vi har också fått stöttning av kommunen till att äntligen kunna renovera våra omklädningsrum, duschar och toaletter i
källaren, samt att anlägga ny dränering kring klubbhuset. Vidare har vi bytt fönster till nya energisnåla sådana, samt
iordninggjort en toalett för personalen och ledarna, inne i klubbhuset.
Andra händelser som Åby IF har:



Anställt mer personal för att avlasta ledare, kanslister och styrelse. Sven Isebäck började hos oss i mars och
han kommer jobba med föreningsutveckling, sponsorer m.m.
Varit med och startat Nätverk för fotboll, ett tätt samarbete med systerföreningarna Lindö, Eneby och
Smedby. Vi kommer hjälpas åt för att tillsammans utveckla breddfotbollen i Norrköping.



Fortsatt vara en stor förening, 874 medlemmar. Startat pojk/flick fotboll för barn födda 2008.



Flyttat upp barnträningarna till IP ifrån Humpen. Det är mer praktiskt för alla med toaletter, kiosk, mål,
parkeringar m.m. det har varit mycket lyckat.



Fått en bra start sportsligt. Många Åby IF lag presterar bra i cuper m.m. och vårt div 5 lag ligger bland
topplagen, med flera egna produkter som tagit plats i laget, som det ska vara i Åby IF.



Ändrat medlemsavgifterna med terminsbetalning och en rejäl summa tillbaka direkt till lagen. Lagen får
beroende på ålder upp till 10 000 kr i stöttning av föreningen, för att säkerställa bra verksamhet runt dem.
Detta minskar administrationen för alla och mindre summor behövs inte samlas in.



Genomfört en säljfri förening, inget lag eller medlem behöver sälja något för Åby IF centralt. All försäljning är
frivilligt och är till för medlemmen (spelaren) eller lagen.



Genomfört flera utbildningar för våra ledare. Nu senast med OS guldmedaljören Tony Gustavsson.



Genomför utbildning för unga domare. Elva stycken egna domare i åldern 14-17 år utbildas hos Åby IF.



Genomfört ett klassiskt derby arrangemang då Åby IF herr för första gången på 37 år mötte Loddby IF i ett
klassiskt Kvillingederby. Ca 300 barn och vuxna var på plats och såg Åby IF segra med 2-0.



Fortsatt satsningen på att 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.



Uppdaterat Åby IFs policy efter möten med ledare m.m. Den kommer var klar under året.



Nyttigare och matigare alternativ i kiosken som nu är öppen även vid träningarna på helgerna. Vi har börjat
med varm mat och provar även med lite matigare hålkaksmackor med köttbullar m.m.



Planerat klart för årets stora midsommarfirande på IP, Landslagets fotbollsskola som i år är lite längre tid,
men med riktig mat och Åby IF dagen. Där kommer alla Åby IF lag under dagen att vara på plats.

Nya sponsorer
Åby IF fortsätter att teckna flera nya 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 430 ICA kort och det ger oss bra och välbehövliga pengar. Den första
utbetalningen ifrån ICA Maxi ger oss många nya fina och välbehövliga fotbollsmål, nät, hjul, m.m. upp till Åby IP.
Värdet är ca 85 000 kr. Tack Niklas och ICA Maxi Norrköping och tack alla ni medlemmar som registrerat era kort!
Åby IF 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 våra partners på www.laget.se/abyif
2013 sommaren och hösten
Åby IF och jag jobbar oerhört hårt med att få hjälp av kommunen för att kunna anlägga den konstgräsplan som vi
tänkt placera på vår belysta grusplan. Flera kommunalråd har varit på besök på Åby IP och tät dialog föreligger, för
att det inte ska dra ut på tiden ytterligare igen. När vi har den konstgräsplanen, 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.
Vi väntar någon form av besked efter kommunstyrelsemöte i början på juni. Planerna är oförändrade, vi har målet att
både stora och lilla grusplanen färdig till hösten 2013 om ekonomiska stödet finns.
Nästa steg i klubbhuset är att ordna ett nytt kök med fräschare vitvaror så lagen kan ordna trevliga sammankomster i
klubbhuset, göra lite mat, umgås i lagen m.m. Utvändigt kommer vi anlägga en altan i dörrhöjd framför klubbhuset,
med tak över denna med bord, så det blir vår nya läktare. Likaså kommer vi lägga sten runt sockeln och måla denna.
Åby IF har köpt in tre nya baracker, som vi ska göra om till offentliga toaletter, (även handikapp samt erbjuda
skötbord), samt nytt domaromklädningsrum. Dessa lyfts på plats för fortlöpande anpassning i mitten på juni.
Idrott i skolan
Åby IF driver en linje med kommunen för ett tätare samarbete mellan skola och de lokala föreningarna. Målet är att
våra idrottsintresserade barn ska kunna få mer och mer varierad idrott i anslutning till skolan, så att alla slipper
pendla in till staden som vill röra på sig. Samtal med kommunen är i full gång och vi återkommer med mer info.
Viktiga datum att hålla koll på
- 18 juni så kommer IFK Norrköping till Åby IP kl 18-20. Passa på att prata med bl.a Ante och Morten, få en autograf.
- Midsommarfiranden på IP kl 13-16, vi siktar på över 2 500 personer.
- Anmälan till Fotbollsskolan (finns på laget.se/abyif).
- IFK Norrköping U21 vs Brommapojkarna på Åby IP den 23 juli kl 17,30.
- Åby IF dagen 24 augusti
Tack för att ni är engagerade, stöttande och med i ÅBY IF!

Mvh
Richard Claesson
Ordförande Åby IF
Norrköpings trevligaste förening

