Styrelsens verksamhetsberättelse 2017
Klubben bildades 1907 men har sitt ursprung från 1903 då Kiruna Skidklubb bildades på initiativ av
fotografen Borg Mesch. Föreningen har genom åren haft 17 olika grenar och är idag en förening med
aktiviteter inom idrotterna Orientering, Längdskidor och Cykel. Kärnan är vår barn och
ungdomsverksamhet och basen skidstadion Matojärvi IP. Vi arrangerar mängder av aktiviteter och
arrangemang. Kirunaspelen är en av världens äldsta skidtävlingar (100 år 2014) och lockar c:a 700
deltagare från hela Nordkalotten. SkolKM på skidor är lika stor och SkidKul engagerar motionärer
och elit i alla åldrar. Sommar och vinter arrangerar klubben även Naturpasset, som är en
orienteringsaktivitet där många kirunabor och även andra deltar i för att ta sig ut i skogarna kring
Kiruna och leta kontroller. Cyklisterna arrangerar Midnattsolstrampet som är en motionscykeltur utan
tidtagning med utlottning av fina priser.
Vi är också pådrivande för fortsatt goda förutsättningar för friluftsliv och idrott för alla Kirunabor.

Föreningsfakta
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
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Medlemsantal: 273 betalande medlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten.
Föreningen är medlem i Klubbhus Kiruna.
Föreningen är ansluten till arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen och omfattas av
kollektivavtal för anställda.
Föreningen är vidare medlem i Riksidrottsförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska
Skidförbundet, Svenska Cykelförbundet samt förstås i distriktsförbunden under respektive gren.

Händelser under år 2017
Här berättas generella och övergripande händelser. För mer detaljerade grenspecifika händelser
hänvisas till grenarnas verksamhetsberättelser.
Kansliet började rivas i september för att byggas om. Under ombyggnadsperioden var IFK Kiruna
inhysta i Folkhögskolan där IFK Kirunas anställde kanslist Henrik Fjellborg fick utföra sina sysslor
med föreningsadministration bland annat. När denna verksamhetsberättelse skrivs finns kansliet åter i
de nu nya ombyggda lokalerna.
Detta år fyllde IFK Kiruna 110 år. Den 10 september var det olika aktiviteter för att fira detta. Under
denna regniga dag så delades det ut utmärkelser till de ack så oumbärliga funktionärerna. Även en del
aktiva fick utmärkelser för goda idrottsliga prestationer. Två nya hedersmedlemmar utsågs, nämligen
Karin Niva och Anders Morell. Dagen avslutades med en intressant föreläsning av längdskidlandslagets
vallningschef Urban Nilsson.
Den nya vägen för E10 som skär igenom Varggropens, Matojärvis och Luossavaaras friluftsområden
påbörjades på allvar att byggas under 2017. Detta har inneburit att skidspårsystemet kring Matojärvi
har fått dras om och anslutningen mot Varggropen har ändrats. Det har dock fungerat bra med spåren
denna första vinter under vägbyggnaden. Men de största proven väntas bli under kommande vintrar.
IFK Kiruna har överhuvudtaget varit mycket aktiv i frågor med anledning av samhällsomvandlingens
påverkan på områden som berör föreningens verksamhet. IFK har medverkat vid möten med
Trafikverket och kommunen och även genom yttranden till Trafikverket och kommunen framfört våra
synpunkter och önskemål bland annat avseende E10:ans sträckning under och efter byggtiden och de
nya lokalerna på Matojärvi. Vägsträckningen är dock nu klar och IFK kan inte vidare påverka denna.
Men vi kan i alla fall verka för att vägens påverkan av kirunabornas fritidsaktiviteter blir så skonsam
som möjlig.
IFK Kiruna har även detta år arrangerat eller varit inblandad i ett flertal tävlingar. Några tävlingar som
kan nämnas är Camp Ripan-loppet, Midnattsolstrampet, Höjdmeter, Myrsyran, Skidkul, Kul&Kuta,
Jägarmilen och Jägarloppet. Se grenarnas verksamhetsberättelser för mer information.
Vad gäller styrelsearbetet har vi bildat kommittéer för att mer kunna göra ett riktat arbete mot områden
som anses viktiga för IFK Kiruna. Vi sålde nu också bort våra Border Cross Challenge (BCC)-aktier i
slutet av året. BCC är främst ett nordnorskt aktiebolag vars tanke var att arrangera tävlingar som går
över landsgränserna i barentsregionen. Dock har det utvecklat sig att tävlingarna endast nu arrangeras i
Norge och IFK Kiruna är ej som helst engagerad i BCCs utveckling och arrangemang. Det kändes
därför nu naturligt att sälja dessa aktier då vi fick ett relativt bra bud också.
Slutligen vill vi åter tacka alla medlemmar, såväl aktiva som passiva, samt sponsorer som stödjer IFK
Kiruna och gör dess verksamhet möjlig år efter år. Ett särskilt tack till de uthålliga ledare och
funktionärer som i ur och skur ställer upp så att träningar och tävlingar är möjliga att genomföra.
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