Noteringar från medlemsmöte i IK Vista 2020-09-15
Kvällens medlemsmöte hade som syfte att IK Vistas medlemmar skulle
kunna möta och ställa frågor mm direkt till styrelsen med anledning av
den förskingring som skedde innan sommaren. Vi ville också ta tillfället i
akt och informera kring verksamheten, anläggningen, utveckling och
aktiviteter.
Trots att vi var långt ifrån de 50 personer som är maxgräns för folksamlingar så satt vi väl utspridda i
klubblokalen. Ett fåtal personer hade också valt att delta via det telefonmöte som erbjöds.
Vi inledde med en kort presentation av de representanter från IK Vistas styrelser som närvarade samt
ytterligare några ansvariga personer:
Annelie Fredriksson Jung
ordförande huvudstyrelsen
Staffan Lindblad
ledamot huvudstyrelsen
Jenny Wiberg
ledamot huvudstyrelsen
Andreas Rickman
ledamot huvudstyrelsen, ordförande sektionsstyrelsen
Jan och Berit Gustavsson
kassörer huvudstyrelsen (ber om ursäkt att jag missade att presentera er)
Marcus Öhrn
kassör sektionsstyrelsen
Sven Nilsson
ledamot sektionsstyrelsen (ber om ursäkt att jag missade att presentera dig)
Albertina Skogeryd

medlemsansvarig (ber om ursäkt att jag missade att presentera dig)

Ulla-Britt Johansson
Johan Skogeryd
Claes Lindblad
Toni Nero

revisor
anläggning/sponsor-ansvarig
fotbollsforum
fotbollsforum

Information om förskingringsfallet och det ekonomiska läget
Som alla känner till vid det här laget så utsattes vi för en förskingring i slutet av maj, våra konton
tömdes och vi blev av med närmare 1,2 miljoner kronor. Dessa pengar är borta och utsikterna för att
få tillbaka dem är mer eller mindre obefintliga. Genom ett enormt stöd och engagemang har vi
lyckats samla in runt 540 000 kr, vilket är helt fantastiskt! Återigen vill vi rikta ett STORT TACK till alla
som på olika sätt har bidragit!
Genom en företagsförsäkring och en föreningsförsäkring har vi möjlighet att få tillbaka en bit över
500 000 kr, detta förutsätter dock en fällande dom (mer om det strax). Det kommer med all
sannolikhet att dröja länge tills vi får ut några försäkringspengar så de insamlade medlen är grunden
till att vi kommer att kunna överleva den kris som detta är.
Vi har ifrågasatt Swedbanks agerande i det hela då det både saknas information från deras håll
angående den ekonomiska hantering som bör finnas i en förening men också avsaknaden av spärrar
och varningssignaler vid större och avvikande transaktioner/utbetalningar.
Vi som styrelse har ju också ett ansvar och som någon frågade ”ska det kunna hända?”; nej det ska
det inte. Visa av erfarenhet har vi nu infört beloppsgräns och dubbelattestering, något vi tidigare inte
hade. Vi konstaterar också att vi litade på vår kassör, en person som varit medlem i över 60 år och
verksam inom alla möjliga områden under väldigt lång tid, Ingen hade kunnat drömma om att något
sådant skulle hända och situationen han har satt sig i är djupt tragisk och påverkar väldigt många i
hans omgivning.
Angående polisärendet så pågår förhör och utredning av händelseförlopp, vart pengarna har tagit
vägen osv. Vi avvaktar ytterligare information från polisen.
Självklart är det så att vi har en fordran om återbetalning men det är en del i åklagarens process.
Men trots den krissituation vi försattes i och allt det arbete detta fört med sig, så tar vi ändå med oss
en liten ljusglimt och det är insikten om hur mycket IK Vista betyder för så många i vårt samhälle. Vi
är ju många ideella krafter som jobbar i och för föreningen och det engagemang och stöd som visats
har varit oerhört viktigt för oss - så ännu en gång stort tack!

Information om verksamheten i föreningen (Toni, Claes, Andreas)
-Fotboll
På tjejsidan har hela säsongen varit lite stökig för de äldre tjej-/damlagen, i pandemins spår har man
tappat en del spelare då skolorna varit stängda och man har rest hem. Resultatmässigt har det gått
”sådär”.
Samarbetet med Öis fortsätter och fungerar väldigt bra.
Bland de yngre tjejerna rullar verksamheten på.
På pojksidan ser det fortsatt stabilt ut. Vi har lag i så gott som alla åldersgrupper och nästa år
kommer vi för första gången på väldigt många år ha både ett Juniorlag, U-lag och A-lag! Vi har redan
nu ett ungt och glatt A-lag som i år har siktat på att gå upp i 5’an men det ser lite tufft ut. Vi får
mycket beröm för vår junior/senior-verksamhet och Fredrik Hillenborg var nyligen på en SmFFsamling och fick berätta om hur vi lyckas att både behålla spelare och att locka nya spelare utifrån.
Väldigt kul att det uppmärksammas och en stor eloge till de ansvariga för junior/seniorverksamheten!
Totalt har vi ca 270 barn och ungdomar i åldrarna 6-19 i vår fotbollsverksamhet och därtill ett 30-tal i
åldrarna däröver så framtiden ser absolut ljus ut.
I vårt fotbollsforum behöver vi staff’a upp ytterligare. Stommen är idag Claes Lindblad, Toni Nero,
Viktor Dembacke och Fredrik Hillenborg. Det finns ett stort behov av att fylla på med ansvariga för de
yngre lagen men också fördela ut en mängd olika arbetsuppgifter.
-Skid och Orientering
På orienteringssidan genomförs en del aktiviteter. Medelåldern är väldig hög bland deltagarna, inget
ont i det men en föryngring vore roligt.
-Friidrott
Friidrotten har varit mycket uppskattad och har startat upp igen. I dagsläget kör man 1 ggr/veckan
men inför nästa år är önskemålet att kunna köra 2 ggr/veckan.
Landsjön Runt genomfördes enligt ”Spring där du är”-conceptet och lockade ca 150 deltagare runt
om i landet.
-Cykling
De fina cykelslingorna i skogen används flitigt och underhålls av ideella krafter.
Första helgen i oktober genomför Jönköping CK sitt årliga lopp, dock med corona-anpassningar av
startgrupper mm.
Det finns också tankar i föreningen kring återupptagande av landsvägslopp, vilket blir spännande att
följa.
Sven informerade också om att IK Vista hanterar ett antal ”Hitta ut”-kontroller i vårt område och att
det är enkelt att hämta ut kartor och ge sig ut.
Planerade aktiviteter och utveckling av verksamhet
Vi har haft ett uppstartsmöte för att bolla och lyfta nya idéer kring hur vi kan vidareutveckla vår
verksamhet. Många intressanta förslag kom upp och noteringar från det mötet hittar ni i separat
dokument.
Dock behöver vi bli fler som hjälps åt för att kunna förverkliga dessa aktiviteter. Gammal som ung
behövs så tveka inte att höra av dig till oss om du vill dra ett litet strå till stacken!
Sponsorer, anläggning mm
Johan informerade om hur våra sponsorer gick in och betalade för sina skyltar ytterligare en gång för
att stötta oss i krisen. Antalet skyltar har också ökat och vi har börjat fylla det nya ”skyltplanket” på
B-planen.
Vår seniorgrupp som startades upp förra året har ju tyvärr fått ligga i ide i år pga pandemin. Förra
året var det en grupp på ca 25 seniora personer som lade drygt 500h på att fixa den gamla

klubbstugan med fönsterbyte, panelbyte och målning, byte av sarg och fix i längdhoppsgropen. Ett
stort tack för er insats! Vi längtar tills ni kan dra igång igen ☺
I år hade vi planer på att påbörja fönsterbyte och panelbyte på klubbstugan, framförallt som
energisparande åtgärder men detta har avstannat pga förskingringen då vi helt enkelt inte har
pengar att lägga på renovering.
Arbetet med vår C-plan har sakta fortskridit med fyllning från div byggen. Planen är att ha 2st 5mannaplaner på ytan, ett välkommet tillskott då behovet ökar i takt med att fotbolls- och
friidrottsverksamheten fortsätter att utökas. Offerter för fortsatt arbete håller på att samlas in.
Här har vi stor hjälp av Björn Claesson som informerade om status och offertarbetet kring
dräneringsskikt, bevattningsmöjligheter osv. Styrelsen undersöker möjligheterna till ytterligare
investeringsstöd.
Övrigt
Ulla-Britt och Jenny informerade om att det mesta av det gamla porslinet i köket är sålt och
inbringade 2500 kr till föreningskassan.
För ett par helger sedan hade vi förmånen att följa Vista-sonen Arvid Öhrns deltagande i
Finnkampen. Arvid som är uppvuxen i Kaxholmen men numera tävlar för Hälle, deltog i 1500 m där
han tog en 5:e plats.
Vi vill också passa på att återigen tacka för alla stora och små aktiviteter och initiativ som tagits för
att samla in mer pengar. Ingen nämnd och ingen glömd – stort tack till er alla!
Tack också till er som deltog vid kvällens möte.
Till sist, tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor och funderingar kring styrelsen,
verksamheten, anläggningen eller om ni vill göra en insats och hjälpa till där det kan behövas. All
hjälp är välkommen och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta och utvecklas.

För IK Vistas styrelse
Annelie Fredriksson Jung, ordförande

