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KA 2 IF kan se tillbaka på ett 
gott år ekonomiskt.
Ett resultat på 336.000 kronor 
redovisas för det gångna 
verksamhetsåret.
– Blodomloppet bidrar 
naturligtvis starkt till detta, 
poängterade kassören Anders 
Andersson, vid årsmötet som 
hölls i klubbstugan i mitten på 
november med en liten skara 
medlemmar närvarande.

Föreningen omsatte under 
verksamhetsåret drygt 2 
miljoner kronor, där alltså 
Blodomloppet svarade för den 
största delen.
Överskottet på Blodomloppet 
har hjälpt till att 
subventionera ungdomarnas 
tävlingsverksamhet.
Med glädje konstateras i 
årsberättelsen att föreningen 
haft 17 träningsgrupper igång 
mot 12 ett år tidigare.
Fortfarande finns dock många 
barn i kö för att få komma i 
träning.
– Vi fortsätter med att arbeta 
av köerna, förklarade Markus 
Holmgren, kö-ansvarig i 
styrelsen.
Patrik Stenlund som för ett 
år sedan kom tillbaka som 
ordförande omvaldes nu för 
ytterligare ett år.

Några större förändringar i 
styrelsen blev det inte. 
Anders Andersson, Niklas 
Lundberg och Ulrica Hjerm 
hade alla ett år kvar på sitt 
mandat.
Malin Faraasen och Markus 
Holmgren omvaldes för en en 
ny tvåårsperiod.
Kristofer Frisesdal nyvaldes för 
en tvåårsperiod. 

Han ersätter Anders Söderberg, 
som avsagt sig omval.
Till ny styrelsesuppleant valdes 
Henrik Lindell.
Som revisorer valdes Lars 
Smedjebäck (omval) och Marie 
Karlsson (nyval).
Valberedarna Anders Högelius 
och Nina Andrén omvaldes.
Medlemsavgiften besutades 
förbli oförändrad.
Föreningen har 380 
medlemmar, varav 300 aktiva.
För det kommande året lades 
en nollbudbudget.
Tävlingsutbudet på hemmaplan 
blir i stort sett detsamma som 
föregående år.
När det gäller Blodomloppet 
så förväntas ungefär samma 
deltagarantal som tidigare.
Ett förändrat upplägg kring 
hela Blodomloppscirkusen 
kommer betyda att föreningar 
inte behöver betala för 
tröjor som inte kommer till 
användning.
–  Vi   sparar mycket pengar, 
säger Anders Andersson.

En friidrottsskola planeras 
genomföras vid två tillfällen 
under sommaren.
Det senaste årets överskott  
kommer till en del att användas 
för investeringar. Det planeras 
för ett gym i Sunnahallen.
Eftersom gymmet ska vara KA 
2 IF:s krävs att den tänkta ytan 
blir ett inhägnat område. 
Det betyder att inte bara 
fritidsförvaltningen  utan även 
fastighetskontoret måste vara 
iblandad.

KA 2-styrelsen efter årsmötet i november 2019. Stående fr.v: Krister 
Frisesdal, Niklas Lundberg, Anders Andersson,Malin Faraasen, Marcus 
Holmgren. Sittande: Patrik Stenund och Ulrica Hjerm.
Foto: ROLAND ANDERSSON.

Samma helg som årsmötet 
genomfördes drog Uno Stål 
igång tävlingssäsongen. 
Som ny i P 12-klassen 
satte Uno tre klubbrekord 
i Göteborg. Han slog 
bl.a Fredrik Jonassons 
längdrekord från mars 1984. 
5,09 blev det. Rekord också i 
tresteg med 10,65 och 200 m 
med tiden 28,33.

Tre rekord


