
Gott ekonomiskt år för KA 2 IF 

Anders ny ordförande
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Efter ett år i KA 2 IF:s 
styrelse som kassör tar 
Anders Andersson över 
ordförandeposten.
Han behåller samtidigt 
uppgiften som ekonomisk 
chef.
Det står klart efter 
föreningens årsmöte som 
något försenat genomfördes 
andra söndagen i januari.

Det här betyder alltså att 
Patrik Stenlund lämnar 
ordförandeposten som han haft 
sedan våren 2013.
Patrik kommer dock att finnas 
kvar i styrelsen som vanlig 
ledamot.
Han har också kvar sin roll som 
tränare.
En jobbig höst har gjort att 
Patrik Stenlund inte kände att 

han hade kraft att fortsätta som 
ordförande.
Anders Andersson, som nu 
alltså bär upp dubbla roller, 
känner sig motiverad för den 
nya rollen.

Han tar över ansvaret för 
en ekonomiskt välmående 
förening.
Verksamhetsåret gav en vinst 
på 205.000 kronor.
–  Vi kan tacka Blodomloppet 
för det goda resultatet, 
poängterade Anders Andersson.
Blodomloppet svarade för 52 
procent av intäkterna. Utan den 
stora publikfesten hade ett stort 
minus redovisats. 
Därför är det oerhört viktigt att 
framgångssagan fortsätter.
Under 2017 har föreningen 
ytterligare ett stort evenemang 

som kan ge god ekonomisk 
utdelning – SM för veteraner i 
augusti.
En försiktig budget för året 
stannar på plus 100.000.

Ett par ledamöter lämnade 
styrelsen – sekreteraren Sofia 
Berglund Krznaric och Peter 
Johansson.
Ny sekreterare blev Ulrica 
Hjerm, som fanns i styrelsen 
redan tidigare.
Camilla Kardell omvaldes i 
styrelsen och Joakim Mattisson, 
som tidigare varit suppleant 
invaldes som ordinarie ledamot.
Nya styrelseledamöter på 
2-årsmandat blev Richard 
Bauer och Jakob Lindbom, 
sprintertalangen, som efter 
en lång skadeperiod är på väg 
tillbaka på tävlingsbanan.

Fyra lederveteraner som hyllades med utmärkelser vid årsmötet: Håkan Grahn, Peter Johamsson, Mats Olander 
och Krister Svensson.
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Nya suppleanter blev Lars 
G Olsson och Andreas 
Forssell.
Revisorer: Jörgen 
Gustafsson, Ulrika Ramle-
back, omval.
Valberedningen ska utses 
av styrelsen.

Beslut fattades om 
oförändrade medlems.
avgifter.
En omfattande versamhets
-plan presenterades.
En årsmötestradition 
är att också utdela 
utmärkelser.

Sprintertränaren Ingemar 
Skärvstrand med en lång 
ledargärning efter sin 
aktiva karriär utsågs till 
hedersledamot. 
Ingemar var dock 
bortrest och kunde inte 
vid årsmötet ta emot  sin 
utmärkelse.
Följande utmärkelser dela-
des ut:
Ingemar Skärvstrand, 
hedersmedlem.
Mikael Hofström, diplom 
och guldmedalj.
Patrik Stenlund, guld-
medalj.
Peter Johansson. guld-
medalj.
Johan Ekelund, 
guldmedalj.
Göran Lindqvist, 
guldmedalj, 
Krister Svensson, 
guldmedaljen
Mats Olander, 
silvermedalj.
Håkan Grahn, 
silvermedalj.
Sofia Berglund, 
Krznaric,diplom.

Flera styrelseledamöter var bortres-
ta vid årsmötet som hölls i slutet av 
långhelgen i början på året.
Sittande Anders Andersson, ord-
förande och kassör, Ulrica Hjerm, 
sekreterare.
Stående tre nyvalda herrar: Jakob 
Lindbom, Joakim Mattisson och 
Andreas Forssell.

Nedan: Sonja Berglund Krznaric 
avtackades för sin tid i styrelsen 
och förre sprintern Johan Melin 
tackades med blommor för att han 
som rektor upplåtit sin skola 
Ehrensvärdska för årsmötet.

Bilder: ROLAND ANDERSSON.

Ingemar Skärvstrand, ny 
hedersledamot.


