Styrelsens verksamhetsberättelse 2013
Året inleddes på ett mycket tråkigt sätt, då klubbens v.ordf. Ulla Schakonat avled den 19 mars.
Vi kommer alltid att minnas Ulla med stor tacksamhet för allt hon betytt för oss och vår förening.
FIK:s styrelse har under verksamhetsåret 2013 haft 12 protokollförda sammanträden.
FIK har under 2013 bl.a. arrangerat och genomfört:
 12 januari deltog FIK som medarrangör vid Hallands IDM i Borås
 1-8 april träningsläger på Cypern för de äldre aktiva i föreningen
 4 maj Kastdag på IP
 4 maj deltog FIK som medarrangör i projektet ”Vi går för Vatten”
 8 maj Skansenloppet
 20-21 maj stafett-DM på IP
 20 juni Midsommarhoppet på IP
 27 juli Falkenbergs Stadslopp
 3 september Klubbtävling
 Tillsammans med SISU har det genomförts flera kurser och utbildningar

För att kunna träna friidrott även under inomhussäsongen har föreningen arrangerat träningsresor till
både Borås och Göteborg. Det har dessutom tecknats avtal med bl.a. Skrea IF för hyra av buss att
använda till både tränings- och tävlingsaktiviteter.
Ca 85 friidrottare i olika grupper har tränat och tävlat för Falkenbergs IK.
Per 31 dec. 2013 hade Falkenbergs Idrottsklubb 168 betalande medlemmar.
Klubben har varit representerad i Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Hallands
Friidrottsförbund.
Genom Svenska Friidrottsförbundet har FIK tilldelats bidrag för Idrottslyftet. Flera aktiviteter och projekt
har därför kunnat genomföras som engagerat aktiva och föräldrar. Utfallet har varit mycket positivt och
det har bidragit till att det skapats stor gemenskap och positiv föreningsanda.
Det stora engagemang som finns bland föreningens tränare och aktiva innebär troligtvis att Falkenbergs
IK kommer kunna nå stora framgångar på friidrottsarenorna de närmaste åren.
Årets största framgång får nog tillskrivas Sakaria Hussien, som blev 6:a på 400m vid SM i Borås efter att
ha tränat löpning precis ett år.
Till sist ett hjärtligt tack till alla som har jobbat och lagt ner tid och intresse på Falkenbergs Idrottsklubb!
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