
 
 

Nyhetsbrev från Styrelsen mars 2021 

 

Det närmar sig påsk och med detta kommer förhoppningsvis våren. Under vintern har alla 

träningsgrupper tränat och förberett sig för att börja tävla i fotboll, dvs spela matcher. Låt oss nu hoppas 

att alla kurvor kring Covid-19 går åt rätt håll så seriespelet kan börja inom kort.  

Styrelsen vill i detta nyhetsbrev önska alla en glad påsk och samtidigt passa på att ge kort information om 

vad som hänt i klubben hittills under 2021 samt vad som är på gång framöver.  

Årsmöte 2021 

Föreningens årsmöte genomfördes den 25 mars där verksamhetsåret 2020 tillsammans med föreningens 

räkenskaper godkändes och fastställdes. Mötet besöktes av 13 medlemmar varav hälften medverkade 

digitalt. Som ni förstår av detta deltagarantal så finns det möjlighet för fler att närvara (digitalt). 

Förhoppningsvis kan vi erbjuda ett möte 2022 där alla kan träffas fysiskt, och därmed få flera deltagare 

till mötet.  

Styrelse 2021/22 

Årsmötet valde Magnus Götenfelt som ordförande för ett år. Övriga ledamöter fram till nästa årsmöte är 

Johan Gunnarsson, Jonas Karlsson, Marie Andersson, Magnus Henell, Emma Petersson och Hosse 

Abbas. Till suppleanter till nästa årsmöte är Malena Lau, Frida Hök och Charlotta Halling Harnby. Till 

revisorer valdes Thomas Olsson och Pia Löfgren. 

Vision 2025 

Vision 2025 kommer vi informera och prata mera om under året. Under 2020 togs beslut om att utveckla 

fotbollen i Älvsborg FF genom Vision 2025. Visionen säger att ÄFF skall vara Västra Göteborgs mest 

attraktiva fotbollsförening för både ung som gammal.  Vi definierade en ambition för ÄFFs 

seniorverksamhet 2025, att damlaget skall vara topplag i div2, att herrlaget skall vara topplag i div3. Det 

centrala i denna ambition är: 

1. Vi vill att 70% av senior- och juniorlagen består av egna produkter 

2. Vi har en utbildningsplan med en ”blå/svart” tråd som följer genom alla ålderskullar 

3. Vi har rätt utbildade ledare och även rätt ledare 

4. Vi blir en förening som kan klara av att bredd och spets samsas  

För att skapa förutsättningar att nå denna vision har bl a Tommy Johansson rekryterats som tillsammans 

med alla ledare i föreningen skall jobba med att skapa tydlighet i hur ÄFF driver fotbollsverksamheten, i 

linje med Visionen. Som sagt, vi kommer tillbaka till detta under året.  

Klubbchef i Älvsborg FF, välkommen Anders Lordemyr 

I linje med Visionen och för att utveckla/stärka föreningen i alla dimensioner utöver fotbollen har 

styrelsen beslutat att tillsätta en klubbchef. Klubbchefsrollen innebär ett ansvar för samtliga funktioner 

som bygger föreningen och ansvar för att organisera genomförande i de olika delarna. Klubbchefen blir i 

mångt och mycket klubbens ansikte utåt och bör då vara en person med ett stort föreningshjärta och 

förmåga att få saker och ting genomförda.  

 



 
 

 

Styrelsen också har glädjen att meddela att rekrytering av klubbchef är genomförd och att Anders 

Lordemyr tar denna roll med omedelbar verkan. Anders har varit i föreningen i många år som ledare för 

P02 och nu även huvudansvar för herrseniorerna. Anders har ett stort föreningshjärta och brinner för 

Älvsborgs FF och bevisat många gånger att han får ”jobbet gjort”. De egenskaper vi önskar av en 

klubbchef ser vi hos Anders. Anders kommer vara kvar som huvudansvarig för herrseniorerna och rollen 

som klubbchef omfattar 25 timmar i veckan.  

Materialförvaring på Hagenplanen – nu är det klart 

Sedan förskolan vid Hagenplan stängde för renovering har vi sökt efter lämplig förvaringsplats för bollar, 

koner mm för alla lag som har Hagenplan som träningsyta. Ambitionen har varit att finna en container 

eller barack som kan inredas för ändamålet och ställas upp vid planen. Under veckan har vi fått klartecken 

från en företagare (tillika förälder i föreningen) att vi kan ha en container på plats inom någon vecka. Vi 

återkommer i denna fråga så snart allt klart och containern på väg. Känns riktigt skönt att nu få denna 

pusselbit på plats gällande Hagenplanen. 

Fotbollsskolan i juni – fler än 200 anmälda 

Fotbollsskolan i juni är en tradition som vi vet är mycket populär bland både barn och föräldrar. I år 

försöker vi Covid-19 anpassa denna genom att genomföra skolan under två veckor uppdelat på två planer. 

Detta koncept möjliggör också att vi har 100 platser extra mot tidigare år. Förberedelser med anlitande av 

instruktörer/lärare och göra klart menyn till luncherna är i full gång. I skrivande stund har vi passerat 

200 anmälda – helt fantastiskt.  

Det var allt för nu. Vi återkommer på detta satt med mer/ny information under våren 

 

En riktigt glad påsk önskar vi er alla – ta hand om er 

Styrelsen 

 

 

 


