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VIKARIERANDE KLUBBCHEF TILLSATT

Varmt välkommen till IFK Umeå hälsar vi vår

vikarierande klubbchef, Daniel Eriksson. Daniel

kommer närmast från en tillfällig anställning som

kvartersvärd på Bostaden och har tidigare i år

tagit examen från Umeå Universitets

idrottsvetenskapliga program med inriktning på

strategiskt ledarskap och utveckling. Han har

med sig erfarenhet från föreningsuppdrag inom

både IKSU och studentkåren. Daniel påbörjade

anställningen den 27/9-2021 och den sträcker sig

till 15/8-2022. Klubbchef Andrea Collén går på

föräldraledighet den 15/10-2021 och därefter tar

Daniel alla klubbchefsärenden. 
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RESTRIKTIONERNA LÄTTAR DEN 29/9

Deltagartaken för allmänna sammankomster

och offentliga tillställningar tas bort

Deltagartaken för privata sammankomster i

t.ex. hyrda lokaler tas bort

De kvarvarande restriktioner som finns på

serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap

och avstånd mellan sällskap tas bort

Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta

hemifrån tas bort och en successiv återgång

till arbetsplatsen kan inledas. Den som har

symtom bör fortsatt stanna hemma och testa

sig, och arbetsgivare bör då underlätta för

hemarbete.

I och med att coronarestriktionerna lättar

imorgon, den 29/9, och maxgränsen för publik

och deltagare tas bort gläds vi åt att vår

verksamhet kan återgå till något närmare ett

"normalläge". Vi vill tydligt uppmana samtliga

medlemmar och åskådare att fortsatt stanna

hemma vid förkylningssymptom och sjukdom.

Nedan ser du sammanfattningen av vad som sker

den 29/9. Läs mer här.

daniel.eriksson@ifkumea.com, 070-667 10 71

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/
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Visst har du noterat
våra nya öppettider

på kansliet?

YTTERLIGARE KOMPENSATIONSSTÖD FRÅN RF

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli,

augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas.

Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För

verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd

utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i

samband med ansökan. En sådan ansökan kommer i sådana fall ske via

respektive specialidrottsförbund. Deadline för att skicka in ansökan för

er sektions kompensationsstöd till andrea.collen@ifkumea.com blir

onsdagen den 13/10. Missa inte denna deadine. Vi kommer att skicka in

ansökan från hela samlade förningen på fredagen den 15/10. Som

vanligt hör ni av er om ni har några som helst frågor kring detta. 

HÖSTENS SAMRÅDSMÖTE

På tisdagen den 5/10 genomför föreningen sin höstupplaga av

samrådsmötet där samtliga sektioner deltar med representanter från sina

styrelser i syfte att lyfta viktiga ämnen som berör hela vår förening. Vi

planerar att genomföra mötet fysiskt i och med att restriktionerna tillåter

detta. Sektionerna får kallelser genom de anmälda representanterna.

Huvudpunkterna på mötet blir "kansliets användning" samt

"värdegrundsarbete". Föreningsstyrelsen ser fram emot en kväll fylld med

dialog och utbyte!

Då gemensamma sponsoraktiviteter också varit ett aktuellt ämne för

sektionerna att diskutera kommer vi att bjuda in till en separat kväll

angående detta. Vi undersöker möjligheten att då få hit en gästföreläsare

från Heja! för att leda oss i arbetet. Mer information kommer om detta. 

Måndagar 10:00-16:30
Tisdagar 10:00-16:30

Onsdagar Stängt
Torsdagar 10:00-16:30
Fredagar 10:00-15:00

Har du koll på att
medlemsavgifterna
ändras inför 2022?

Vid årsmötet i mars 2021 togs
beslut om att ändra

medlemsavgifterna för det
kommande året, år 2022.

Föreningen kommer i
samband med detta att avsluta

säljkravet på
uppesittarbingolotter redan till
december i år och istället öka

medlemsavgifterna något. 
Avgifter 2022:

Enskild medlem 400 kr
(oavsett ålder) 

Familjemedlemskap 700 kr
Stödmedlemskap 200 kr

Vem kan vara
stödmedlem?

Stödmedlem är inte med inom
IFK Umeå som aktiv, ledare,
eller som förälder i  familje-
medlemskap. Stödmedlem

anses främst vara f.d. aktiva
medlemmar som vill stödja

klubben efter att de själv lagt
ner sitt engagemang, eller är

en utomstående föreningsvän.
Stödmedlem har tillgång till
samma föreningsförmåner

som kommer med föreningens
digitala medlemskort, men de

har ingen rösträtt.
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Vi vill också passa på att ännu
en gång gratulera Linn

Sömskar och Erik Silfver,
våra längskidåkare som vid

rullskids-VM tidigare i
september stod för gigantiska

prestationer. 
 

Sömskar tog hem guldet i
både 10 km fristil och i

masstartens 13 km. Dessutom
fick hon med sig ett silver i

supersprinten. 
 

Silfver fick ställa sig högst på
pallen tillsammans med

Alfred Buskqvist när de tog
hem teamsprinten för Sverige. 

 
Vi är så imponerade av er och

hoppas att kommande
skidsäsong präglas av fler

fantastiska resultat som dessa!
 
 

Bild lånad från Svenska Skidförbundet. 
IFK Umeås veteranförening träffades för första gången sedan COVID-19s utbrott
och genomförde ett unikt årsmöte vars de för första gången i sin histora hanterade
två efterföljande verksamhetsår. IFK Umeås veteraner var alla glada att kunna
träffas igen och uppmanar fler av IFK Umeås föredetta aktiva, som ser sig som en
veteran, att delta i gemenskapen. Du hittar information om deras träffar och den
sittande styrelsen på IFK Umeås hemsida här. 

Veteranföreningens
ordförande Walter
Johansson får här
efterlängtat sin IFK
Umeå-brosch nålad
av IFK Umeås
ordförande Jan
Sundman. 

I samband med mötet delade veteranföreningen ut två stipendium. Det ena
skulle ha delats ut vid årsmötet år 2020 som uteblev, och det andra delades ut
nu för det föregående verksamhetsåret. Stipendiaterna var inga mindre än
boxningssektionens Tove Lundberg och friidrottssektionens Robin Rohlén.
Lundberg tilldelades stipendiet efter att hon tog sitt första SM-guld år 2019.
Dessutom fick hon titulera sig som regerande mästare år 2020 när hon tog sitt
andra raka SM-guld! Då hon inte kunde närvara kommer hon att gratuleras vid
ett kommande föreningsstyrelsemöte. 

Rohlén, i bild till höger, uppmärksammandes för sina imponerade framgångar
i friidrott under 2019 till 2020, när han bland annat tanjerat Karl-Uno Olofsson
distriktsrekord på 800 m från 1965 på tiden 1:47,09. Rohlén fullföljer därmed
IFK Umeås stolta traditioner i friidrott och tillhör nu elitskitet i svensk
medeldistanslöpning! 

IFK Umeå vill givetvis också passa på att gratulera stipendiaterna och tacka
för de fantastiska representanter de är för vår förening. 

https://www.ifkumea.com/start/?ID=260751

