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Verksamhetsberättelse för Ängby IF för verksamhetsåret 2014 
Ängby IF:s styrelse får härmed avge sin verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 
2014, 20140101 - 20141231. 
 
Ängby IF:s styrelse har haft följande sammansättning:  
Ordförande:   Fredrik Englund    
Vice Ordförande:  Erik Torstensson   
Sekreterare:   Thomas Björkman(adjungerad) 
Kassör:   Peter Hamnström  
Ungdomssektion Fotboll:  Daniel Tisljarec 
Seniorsektion Fotboll:  Annika Porsmark 
Innebandysektion:  Ann-Sofi Olsson, Erik Torstensson 
Suppleanter:  Mia Petré-Lennerman 
 
Föreningens revisorer har varit följande: 
Revisor 1:  
Revisor 2:  
Revisorssuppleant: Joakim Cedergren                                           
         
Firmatecknare under året har varit Fredrik Englund och Peter Hamnström, var för sig. 
 
Medlemsantalet var per 2014-12-31: 1368st 
Styrelsen har under året haft elva protokollförda styrelsemöten. 
 
Inom Ängby IF har verksamheten bedrivits inom två sektioner, fotbollssektionen och 
innebandysektionen.  
 
Idrottsverksamheten 
Beträffande den idrottsliga verksamheten inom respektive sektion, hänvisas till bilagda 
sektionsspecifika bilagor. 
 
Övrigt 
Året har präglats av ett fortsatt fokus på ekonomin, som har utfallit lyckosamt för 
föreningen.   
En ny 7-manna plan har anlagts på stora grusplanen, mot 11-manna gräset. Planen är en 
välkommen avlastning för vår växande förening. Caféverksamheten har flyttats till området 
mellan planerna på IP och fått en fin veranda och läktare med hjälp av våra engagerade 
medlemmar. Materialcontainern som tidigare stod utanför klubbhuset har flyttats till ytan 
bakom vår cafévagn. Klubbhuset fungerar fortfarande mycket väl som en levande samlings- 
och möteslokal för föreningens aktiviteter. Användandet av klubbhuset är på en fortsatt 
hög nivå.  
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Arbetet med att utveckla föreningen på lång sikt har inletts av vår föreningsutvecklare 
Thomas Björkman. Thomas har under året även skött de dagliga föreningsuppgifterna. Från 
och med den 1/1-2015 är Joakim Cedergren anställd i kansliet för att ta över många av de 
dagliga sysslorna från Thomas så hans roll kan fokusera på föreningens framtid. 
 
Ängby IF är en breddförening för alla men även med fokus att behålla barn och ungdomar 
som vill träna lite mer. Genom breddverksamheten ges möjligheten till 
samverkansträningar mellan årskullarna för de som vill mer. Ängby IF har nu flera lag som 
tillämpar utbyte mellan årgångar.  
 
Damerna spelade som nykomlingar i division 3 och slutade på en fin femte plats som kunde 
ha varit en andraplats då serien var mycket jämn. Vår förhoppning är att öka 
interaktionerna mellan damlag, damjunior och ungdomslag under 2015.  
 
Herrarna spelade i division 4 och slutade på en fin andra plats vilket innebar kval till division 
3. Kvalet blev tufft och vi siktar in oss på division 4 under 2015. Vår förhoppning är att öka 
interaktionerna mellan herrlag och ungdomslag för att gynna möjligheten för våra 
ungdomslag att komma närmare Herrlaget.  
 
Ängby IF har haft 56 lag i fotbollens seriespel under 2014 vilket är nytt rekord.  
Knatteskolan har ökat med sina 174 deltagare och fotbollsskolan var över 330 deltagare.  
Innebandysektionen har arrangerat höstlovscamp och jullovsträning vilket varit uppskattat. 
Precis som tidigare lider verksamheten av hallbrist i Västerort även om Stora 
Mossenhallarna är ett välkommet tillskott. Vi söker aktivt samarbete med bl.a skolorna i 
området. 
 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisar vi till av styrelsen avgiven resultatrapport 
respektive balansrapport.  
 
Vi vill slutligen rikta ett stort tack till annonsörer, sponsorer och andra bidragsgivare, vilka 
hjälpt föreningen ekonomiskt under år 2014. 
 
Bromma i januari 2015 
 
Ängby IF 
Styrelsen 
 
 
Fredrik Englund                            Daniel Tisljarec  Ann-Sofi Olsson  
  
  
Peter Hamnström Annika Porsmark  Erik Torstensson 
 
 
Mia Petré Lennerman    


