
 

Årsmöte Njurunda IK 20180416 

Mötet öppnas: Föreningsordförande Sara Olsson hälsar alla välkomna. 

Mötet är stadgeenligt 
utlyst: 

Är stadgeenligt utlyst.  

Fastställande av 
dagordning: 

Dagordningen för årsmötet fastställdes. 

Val av ordförande och 
sekreterare för mötet: 

Årsmötet valde Sara Olsson till mötesordförande och Annelie 

Haglund till mötessekreterare. 

Val av justerare: Årsmötet valde Anna Öhman och Veronica Harlin att justera 

protokollet. 

Verksamhetsberättelse: Annelie Haglund läser upp styrelsens årsberättelse som godkänns 

av årsmötet och läggs till handlingarna. 

Annelie Haglund läser även upp följande lags 

verksamhetsberättelse: Damlaget, F 02/03, F 04, F05, F06 och 

F09/10. Mycket trevlig och inspirerande läsning! 

Vi saknar verksamhetsberättelse från F 07/08. 

  

Revisors berättelse: Revisorns berättelse – Annelie Haglund, läser upp 

revisonsberättelsen av revisor Kent Olsson.  

Ansvarsfrihet för 
styrelse: 

Fastställande av 
medlemsavgifter:                

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Ingen förändring av medlemsavgift, fastställs för 2019 till 250:- för 

enskild och 400:- för familj.  

Val av ordförande: Årsmötet valde Veronica Wetterhag till föreningsordförande för en 

period av ett år. 

Val av ledamöter : Vi har inte haft någon valberedning och inte fått några förslag från 

tränarna på representanter för lagen. I dagsläget ser styrelsen ut som 

följer: 

Veroncia Wetterhag F 06 – ordförande på ett år. 

Anna Öhman F 04 och Jennie Bengtsson F02/03 – ett år kvar 

Sara Olsson F 05– omval på 2 år. 

Camilla Ersson F 07/08– fyllnadsval under 2017 – valdes på 2 år 

Vi saknar nu representant från Damlag samt F 09/10 till styrelsen. 

Två ledamöter slutar i och med dagens årsmöte – Annelie Haglund 

och Veronica Harlin. Årsmötet tackar för deras insatser i 



 
föreningen. 

Val av 2 
styrelsesuppleanter: 

Styrelsen fick årsmötets uppdrag att tillsätta två styrelsesuppleanter 

under mandatperioden. 

Val av revisor: 

 

Val av valberedning:                

Till revisor valdes Kent Olsson 

Vid fjolårets årsmöte fanns inget förslag på valberedning och 

styrelsen har bett lagen inkomma med förslag på 

styrelserepresentanter från lagen. Tyvärr har vi inte fått några namn 

från tränarna.  

  

  

Mötesordförande: ………………………………………………. 

Sara Olsson 

Mötessekreterare:  

……………………………………………….. 

Annelie Haglund 

Justeras:  

……………………………………………….. 

Anna Öhman 

 

 

……………………………………………….. 

Veronica Harlin 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verksamhetsberättelse Styrelsen NIK 2017 
Styrelsen består av Sara Olsson, Annelie Haglund, Veronica 
Harlin, Veronica Wetterhag, Camilla Ersson, Jennie Bengtsson 
och Anna Öhman samt Gun Rohlertz som har hand om vår 
ekonomi.    
Under året som gått har vi haft 7 st möten.  
Vi har köpt in två st robotgräsklippare som vi hoppas ska 
underlätta för oss.  
Eftersom Svenska fotbollförbundet har beslutat om nya 
spelformer har man från Medelpads sida köpt in ett antal sarger 
för spel 3 mot 3. Vi har blivit beviljade att få förvalta en av dessa. 
Andra klubbar ska kunna boka dem hos föreningarna som 
förvaltar sarger. Kontaktlista finns på MFF:s hemsida. 
Styrelsen har varit representerad på alla utom ett möte som 
förbundet har kallat till. 
 
Ordförande Sara Olsson 
 
 
Njurunda IK Dam 2017 

 

April 2017: Vänskapsmatch mot Söråker på Timrå konstgräs. Malin Karlsson hade övertygat 

3 spelare från nedlagda Ljustorp att komma och vara avbytare, dom fick spela från start non-

stop för vi hade inte tillräckligt många spelare– hade inte dom kommit hade vi tvingats lämna 

WO på en vänskapsmatch. 

Det var därifrån vi började jobba, dom 3 spelarna kan vara de bästa nyförvärv som någonsin 

gjorts i föreningens historia, vi fick inte bara spelare, vi fick ledarprofiler och glädje som 

snabbt smittade av sig på resten av gruppen och vi gick från att vara 6 på träningar till 17, 18 

upp till 26 stycken. 

Spelmässigt gick det väl ungefär som vanligt, mest förluster med den stora skillnaden att det 

alla hade roligt, varje träning och varje match. 

Tyvärr drabbades laget av en tragisk skada, nyförvärvet – backklippan och lagkaptenen Linne 

skadade sitt knä så illa att hon sannolikt aldrig mer kan spela fotboll aktivt. Oerhört tragiskt 

för någon som älskar fotboll och är 21 år.  

På ledarsidan drabbades vi också av sjukdom, både tränaren och lagledaren drabbades av 

utmattnings-synddrom och tvingades kliva av under säsong. 

Omständigheterna kunde inte varit sämre men det kanske var under dom omständigheterna 

som lagets verkligen svetsades samman, dom tog ansvar för träning och tvätt, skjutsning och 

laguttagning ja allt faktisk fick dom sköta själv med lite assistans av gamla ledare som tog 

ansvar, Tobbe Hedin och Patrik Vedin. 

Linnea skjutsades till alla träningar och matcher, ska vi vara prosaiska så reste sig Njurunda 

IK Dam ur askan likt fågeln Fenix. 



 
Linnea växlades in som ledare, och laget började visa hög moral även på plan, oavgjort mot 

Stöde hemma på kullen var den enda poäng Stöde tappade under hela serien – när vi var bra 

var vi riktigt bra. 

April 2018: Vi har tränat hela vintern med Linna som huvudtränare, hon har gått 

tränarutbildning, det sker en tillströmning av spelare hela tiden – fortsatt fantastisk stämning i 

truppen och oerhört bra sammanhållning. 

Organisatoriskt så fungerar registrering av träningstillfällen, medlemsavgifter betalas in enligt 

plan, Dam fullföljer sina åtagande på kullen och lott-försäljning, vi har en utbildad tränare. 

Det vi saknar är en lagledare elr rättare sagt ngn som vill/kan sköta fogis – vi försöker lösa det 

men tar gärna emot hjälp =) 

Citat från spelare:  

”det har aldrig varit så roligt att spela i Njurunda”  

 ”jag fortsätter gärna, det är ett härligt gäng”  

”förr gången jag spelade i Njurunda var det inte alls lika bra stämning” 

”ska vi fika efter träningen! Jippi – får man ta tre?” 

Vi ser fram emot säsongen 2018 ! // villvaraferguson 

 

 

 

 

 

Årsberättelse från F02/03  
 

Truppen bestod av 21 flickor födda från 03 – 01. Eftersom laget 00/01 försvann valde några 

av tjejerna att gå till damlaget medan några 01:or kom till oss. Det tackar vi för, jätte kul att 

de ville spela med oss.  

Vi började säsongen med DM den 1/4, och det var som datumet säger lite av ett aprilskämt. 

Vi hade ca 5 cm snö på planen första matchen så någon vidare fotboll blev det inte. Efter 

många frusna tår och sargade fötter lyckades vi ändå komma på en andraplats, slagen av 

Alnös duktiga tjejer. 

Vi spelade i kompisligan div 1 både vår och höst där vi vann både våren och höstens serie. 

Denna säsong valde vi att åka till Umeå Fotbollsfestival på cup, där gick vi till B-slutspel som 

vi vann. Vi deltog även i ”MittNorden” där vi kom på 2:a plats i F14/15. 

Vi hade även två tjejer med till Halmstad, jätte kul. 

Under säsongen fick många av våra tjejer spela med damlaget också, vilket var kul. Vi har 

många duktiga tjejer som kan hjälpa till i damlaget.  

Tränare denna säsong var som vanligt våra trotjänare, Sara Magnusson, Dick Högström och 

Pelle Åström. Utan dessa skulle det inte vara möjligt att driva detta lag, ett stort tack till er. 

Men också ett stort tack till alla föräldrar som ställer upp så bra för detta lag. Tillsammans gör 

vi att våra tjejer får spela fotboll och ha kul. 

Men framförallt TACK till våra tjejer! 
Vid pennan denna gång 

Veronica Harlin 

Lagledare F02/03 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse NIK F04 2017 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 

Laget 
F04 har bestått av: 

Tränare: Marcus S, Jens A, Mattias Å, Tony P samt Emma B 

Kassör: Helen H 

Lagledare: Thomas J 

Trupp: 
Allis Åsander 

Alma Lindholm 

Annie Pettersson 

Clara Hägglund 

Elin Jönsson 

Elin Mattsson 

Elin Nordin 

Elsa Söderholm 

Freja Lindblom 

Hanna Brugge 

Ida Modin 

Julia Ramsell 

Lea Åberg 

Lova Sundman 

Madelene Bergström 

Malin Skarin 



 
Meja Lauritzen 

Minna Sandström 

Tindra Berggren Höglund 

Tindra Sjödal 

Tova Stolt 

Trine Einberg 

Wilma Lodin 

 
Viktiga händelser 
Säsongen öppnades med vårcupen som spelades i Korsta 28-30/4. Därefter inledde vi 

seriespelet den 7/5 med en bortamatch på Thulevallen i kompisligan div 4B. Tjejerna spelade 

under säsongen i två serier, 4A (11-manna) och  

4B (9-manna). 

Höjdpunkten på säsongen får nog ändå sägas vara Umeå Fotbollsfestival som gick av stapeln 

27-30/7, där vi var relativt framgångsrika med tanke på motståndet. 

På det stora hela hade vi en bra säsong, där tjejerna hade en brant utvecklingskurva. 

 



 

 
 

 

Signerad 

Thomas Jönsson     
 Marcus Sjöström 
……………………………………………………………………  

  …………………………………………………………………… 

Lagledare      

 Tränare 

 



 
Årsberättelse F05   2017  

Vi var 18 tjejer som spelade under fjolåret. Denna säsong började vi att spela 9 mot 

9.  

Vi hade 44 träningar, från tidig vår till sista träning i september. Under denna 

period hann vi med att spela i kompisligan 14 matcher. Matcherna var jämna i en 

bra serie.  

Vi var med i tre cuper under sommaruppehållet. Hudikcup: där spelade vi 7-manna 

matcher. Ingen vinnare utsågs i den cupen men tjejerna såg sig själva som cup 

segrare pga vinst i samtliga matcher.  

Lilla VM: Sista året som vi var med. Där åkte vi ur i kvartsfinal.  

Mid Nordic cup: Vi spelade 9-mannamatcher där vi tog oss till åttondelsfinal.  

 

Här kommer verksamhetsberättelsen för F-06 

 

Flickor 06 är en härlig trupp på ca 24 tjejer. Vi har tränat utomhus 2 gånger i veckan hela 

säsongen och vi har en träningsnärvaro på ca 67%.  Vi har alltid en teambuildingdag på våren 

där vi spelar fotboll, grillar och avslutar på badhuset. Under sommaruppehållet har vi en 

lägerdag på Kullen, där vi under en hel dag tränar och övar på olika delar i fotbollen. 

Under våren spelade vi med två lag i Kompisligan div 7, där vi blandade lagen inför varje 

match. De flesta spelarna dubblade också flera gånger, beroende på önskemål. Vi tränare har 

tillsammans med tjejerna fokuserat mycket på passningsspel, bollkontroll och speluppfattning 

och att dom ska våga öva på saker vi tränar på även i matchspel. 

Under hösten fortsatte vi i vårt seriespel på samma nivå. 

Vi har även hittat lagom med cuper under året, där vi deltog i Selånger Vårcup med två lag, 

Hudic-Cup med ett lag, samt MidNordicCup med två lag. Hudik-Cup var vår första "sova-

borta-cup", vilket var mycket efterlängtat och lyckat! Ett mycket trevligt gäng att åka iväg 

med, och fantastiska representanter för Njurunda IK! Många av dom klarade att sova borta 

utan sina föräldrar, och tydligt är attfotboll handlar om mycket mer än bara träning och 

match.Vi är också väldigt stolta över att vi slog Hammarby i den cupen;)  

Vi avslutade säsongen med traditionsenlig föräldramatch med grillning tills mörkret tog över 

och vi sa på återseende till Kullen och fotbollen för några månader. 

//Charlotta, Malin, Sara och Christer 

 

Fotbollsåret för flickor 09/10 
Ledare: 
Anna Dahlgren, Jesper Brugge och Ingela Olsson 



 
Träningstider:  
Tisdagar mellan kl. 18:00-19:00. Vi började i april och avslutade säsongen i september. 

Vi tränade först på grusplanen bakom Njurunda hallen i Kvissleby, sedan tränade vi på 

Gumsekullen.  

Träningar: 
På våra träningar har vi ledare fokuserat mycket på gemenskap, bollhantering, regler, attityd och 

laganda. 

Vi tränade mycket passningar, driva med bollen i olika övningar, skott på mål, lekar med och utan 

boll, stafetter och självklart mycket lagspel i slutet av träningarna. 

 

Spelare: 
Under försäsongen hade vi runt 20 spelare på våra träningar, men efter sommaruppehållet 

slutade tyvärr 5-6 spelare. Vi har dock aldrig varit mindre än 10 spelare på träningarna. 

Cuper: 
I slutet av augusti deltog vi med två lag i Ånäs cupen, Kovland. Varje lag spelade 4 matcher under 

söndagen. Vi vann några matcher, spelade oavgjort på någon och vi fick även testa på att förlora 

någon match också. Spelarna vi byta position på planen om de ville, så alla fick testa på att vara 

back och forward. De som ville fick även testa på att vara målvakt. Till cupen lånade vi in två 

spelare från lag 2011, Liv och Maja. De fick samma möjligheter som ”våra” spelare och de kom 

snabbt i n i laget. 

I slutet av september deltog vi i en träningscup på Kubikenborg, som Sidsjö/Böle bjöd in oss på. 

Den dagen hade vi bara ett deltagande lag, så vi ledare hade ett rullande schema för vilka som 

skulle respektive match. Tanken var att spelarna skulle få så mycket speltid som möjligt i varje 

match. Vi spelade tre matcher och vann samtliga! Lagandan var på topp inför och under denna 

dag! 

Ekonomi: 
Laget påbörjade ingen försäljning eller någon typ av insamling under 2017. Cupen i Kovland blev 

sponsrad av ett företag. 

Framtidsutsikter för fotbollsåret 2018: 
Vi ska börja spela seriespel på 5-manna under söndagar med start troligtvis i maj. Träningarna 

påbörjas så snart det är bart på marken, troligtvis i april. 

Cuper är inte fastslagit, så det kommer med på nästa årsberättelse. 

Laget skall också påbörja med någon typ av ”försäljning” eller ”insamling”, så cuper eller andra 

inköp kan genomföras. 

 

 

 


