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Rapport från årsmötet 

Den 25 mars var det dags för årsmöte och ledarkickoff. Sammantaget 

deltog ca 35 medlemmar på mötet och de flesta stannade även kvar på 

den gemensamma middagen. Vi välkomnar Henrik Elfwing in i styrelsen 

och tackar Stefan Dahlkild för alla år av styrelsearbete och engagemang i 

klubben. Tack även till Fredrik Garp som lämnar styrelsen efter ett år 

eftersom han numera är med och tränar Herrlaget.  

Styrelsen har verksamhetsåret 2022 följande sammansättning: 

Ulrika Rosander, Ordförande  

Mattias Flodin, Kassör 

Anders Åsberg, ansvar anläggning och senior/junior 

Henrik Elfwing, ansvar marknad 

Alice Broman, ansvar Bollkoll och padel 

Sofia Ringvall, ansvar ungdom och kommunikation 

Anmälan till årets fotbollsskola är öppen. 

Barn och ungdomar födda 2015-2009 är 

välkomna med sin anmälan. Fotbollsskolan 

äger rum 20-23 juni. 

Vi öppnar upp verksamheten kostnadsfritt för flyktingar  

Många barn och ungdomar kommer till Sverige som flyktingar. När man 

genomgår en tid av trauma, oro och förändring kan idrotten innebära 

lindring i form av fysisk aktivitet, glädje och gemenskap över 

språkgränserna. Det vill vi i Hallby självklart bidra till. Vi öppnar därför 

upp för alla nyanlända barn och ungdomar som kommer till Sverige som 

flyktingar, oavsett vilket land man kommer ifrån, att kunna spela fotboll 

kostnadsfritt. Får ni nya spelare till era lag, kontakta kansliet så de kan 

registreras som medlemmar så försäkringar etc. gäller.  

Dags för match för Bollkoll 

Bollkoll är vårt lag för barn och ungdomar med funktionsvariation. Laget 

startade för 3 år sedan då klubben vill inkludera och ge alla barn 

möjlighet att träna efter sin förmåga. Laget består i dagsläget av 8 spelare 

som ses en gång i veckan. Då blir det fotboll, men även möjlighet att 

prova på andra sporter (t.ex. padel och innebandy). Denna säsong ser 

laget fram emot sin första match!  

 

 

Det är händer mycket i vår förening 

och det är en utmaning att nå ut med 

information till våra medlemmar. 

Förhoppningen är att återkommande 

nyhetsbrev ska underlätta att 

information och nyheter sprids med 

en kontinuitet.  

 

Har du en nyhet eller något du vill 

uppmärksamma gällande ditt lag – 

hör av dig till Sofia eller Ulrika.   

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen IF Hallby FK  

 

 

 Anmälan till årets fotbollsskola har 

öppnat. För att komma direkt till 

anmälningssida klicka här! 

 

https://start.landslagetsfotbollsskola.se/sv/show_club/6939-if-hallby-fk


Nya hemsidan  

I samband med att vi bytt digital plattform från laget.se har vi även fått 

ny hemsida. Nya hemsidan finns uppe, men har inte dirigerats om till vår 

adress än. Laget.se sidan kommer finnas tillgänglig ett tag till, så att 

lagen kan plocka ner de dokument och bilder som ska med till nya 

lagsidan. Nya hemsidan kommer att fyllas på med information allt 

eftersom.  

Padel – nya mattor på G   

Vädergudarna har inte varit på vår sida och mattläggningen har inte gått 

som planerat. Blir det varmare är planeringen att de nya mattorna läggs 

under påsklovsveckan. Det behöver vara plusgrader (dygnet runt) för att 

limmet ska fästa. Så lite värme är välkommet, inte bara för våra 

gräsplaner, utan även för att padelspelet ska komma igång!  

Kanslinytt  
Jonathan är föräldraledig och vikarierar som kanslist/vaktmästare gör 

Isak Garp. Jonathan kommer tillbaka den 1 maj. För en ökad 

tillgänglighet för ledare/medlemmar har kansliet sedan nyår ändrade 

öppettider:  

Mån-tis: 13:00-19:00 

Ons: 10:30-17:00  

Tor-fre: 09:30-16:00 

 

 

 

Nya hemsidan kommer ha samma 

adress som den gamla. 

 

      

 

 

  

 


