Verksamhetsberättelse för Matfors Idrottsförening gäller verksamhetsåret 2013
Styrelsen har under året utgjorts av:
Ordförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Lennart Törnkvist
Johan Segervald
Lars Nilsson
Maria Engström
Fredrik Gillström

Suppleanter:

Magnus Steggo
Jonny Hellström
Magnus Östman
Per Horneij

Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda sammanträden. Laila Rydh har under hela året varit
anställd som kanslist. Sören Larsson har varit anställd som vaktmästare fram till september månad då hans
anställning avslutades. Under 2013 har styrelsens arbetat med att rikta upp föreningens ekonomi. Styrelsen kan
konstatera att föreningens ekonomi är i balans men hårt arbete återstår för att se till att ekonomin fortsätter
utvecklas i rätt riktning.
Under det gångna året har föreningen påbörjat en uppfräschning av Thulevallens byggnader utvändigt, styrelsen
gav herr och dam sektionen i uppgift att måla och byta panel på byggnaderna. Det arbete som har gjorts i
arbetsgrupper och sektioner har gett föreningen en nystart och föreningen har börjat att gemensamt sträva mot
samma mål. Ett av styrelsens stora mål är att det ska finnas en stark föreningskänsla i Matfors IF. Ett stort tack
från styrelsen till de som arbetar i arbetsgrupper och sektioner för alla de ideella timmar som läggs ner under ett
år.
Under året spelade damerna i div 2 och div 3, våra herrar spelade i div 5. Vi kan med glädje konstatera att vårt
herrlag kommer under nästa säsong spela div 4. Damerna kommer att spela i div 3.
Under 2013 års upplaga av Lilla VM deltog 107 stycken lag som spelades på Thulevallens tre gräsplaner. 2013
års Lilla VM blev en sportslig, publikmässig och ekonomisk succé för Matfors IF. Styrelsen tackar alla spelare,
ledare och föräldrar i föreningen, som gjorde många ideella timmar under cupen.
Inskrivning till fotbollsskola genomfördes i Tuna Kyrka, inskrivningen avslutades med Idas sommarvisa och
sedan bjöds det på fika i församlingshemmet där fotbollspaketen delades ut.
Slutligen tackar styrelsen alla som på något sätt har arbetat och verkat inom Matfors Idrottsförening under 2013
utan ert ideella arbete skulle det inte bli någon verksamhet.
Matfors IF har under 2013 haft närmare 400 aktiva spelare

Matfors den 1 mars 2014
Lennart Törnkvist

Johan Segervald

Lars Nilsson

Maria Engström

Fredrik Gillström

Magnus Steggo

Jonny Hellström

Magnus Östman

Per Horneij

