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STYRELSEN

STYRELSEN INFORMERAR

Tack för svar på vår enkät! Det var mycket positivt men även en del synpunkter vi ska lägga ner mer 
tid att jobb på.

För att kunna ge er medlemmar, föreningens grund, en bra feedback på enkätsvaren kommer vi i 
styrelsen att ägna en dag åt att bearbeta informationen och lägga upp en strategi inför framtiden 
med stöd av era svar. Detta kommer ske i mitten av november och efter det kommer vi att skicka ut 
resultatet med kommentarer och i de fall det är möjligt med en åtgärdsplan.

Glädjande nog var det en del av er som angav att ni kunde tänka er att engagera er lite extra för 
föreningen & styrelsen. Då enkäten var anonym har vi ingen möjlighet att kontakta just DIG, men vi 
hoppas att du ger dig tillkänna genom att kontakta, antingen någon av oss i styrelsen, eller vår 
kanslist Ulf.

Ett ”problem” som framkom var att man inte visste vilka som faktiskt ingick i styrelsen. Det är lätt 
åtgärdat.

Här kommer det bilder på, nästan alla, i styrelsen med namn och funktion och vi kommer även att 
sätta upp fina porträtt i klubbstugan.  Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

ÅKE ALKELID
Ordförande

Har ett förflutet inom flera fotbollsklubbar i Helsingborg och 
flyttade till Glumslöv för ca 5 år sedan.
Har varit ordförande i GFF sedan 2018.

LOTTA HANSSON
Kassör och aktivitetsansvarig

Har bott i Glumslöv sedan 1997 och varit aktiv i GFF sedan 2009

ÅSA STENBERG
Sekreterare

Med lång erfarenhet av styrelsearbete men främst inom gymnastik. 
Bor i Glumslöv sedan 2010
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STYRELSEN 

STEFAN THERMAENIUS
Styrelseledamot och ingår i anläggningsgruppen.

Har lång tränar- och ledarerfarenhet i GFF.

ROGER HERRSTEDT
Styrelseledamot och ingår anläggningsgruppen:

Även Roger har en lång och gedigen tränar- och ledarerfarenhet i GFF

PÄR SANDÖ
Styrelseledamot, utbildningsansvarig och seniorernas kontaktman

Pär har varit spelare och är tränare i GFF. 

MICHAEL KULLZÉN
Styrelseledamot och hängiven föräldrasupporter. 
Ingår i anläggningsgruppen

CHRISTIAN AHLBÄCK
Styrelseledamot och ungdomsansvarig.

Christian har varit spelare och är tränare i GFF
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STYRELSEN

Kanske att det är ytterligare någon som känner att det vore roligt att lägga några timmar på att 
hjälpa till?

Här kommer därför en sammanfattning om vad de olika arbetsgruppernas jobb kan innebära;

Anläggningsgruppen: Roger, Stefan, Mikael och Rolf Strandh
Ser till att vår anläggning och klubbstuga är i bra skick. Betyder att i vissa fall ha kontakt med 
Fritidsförvaltningen, som har det övergripande ansvaret för IP. Att hålla koll på om något måste lagas, 
bytas ut eller köpas in för att hålla nere underhållskostnaderna. Betyder ibland egna insatser, ibland 
delegering och ibland köp av tjänster.

Kommunikation: Roger, Pär, Åke och Åsa
Tar fram material som ska kommuniceras med t ex sponsorer, press eller hemsida.

Sponsorgruppen: Roger H, Åke, Roger Kovacek
Att bearbeta våra befintliga och nya sponsorer samt se till att de hålls informerade och gärna ordna 
minst en sponsorträff per år.

Fotbolls- och utbildningsgruppen: Christian, Pär och Åke
Att hålla kontakten med tränare och spelare samt se till att de hela tiden har möjlighet att utvecklas.

Aktivitetsgruppen: Lotta, Caroline Horndahl, Frida Petersén, Ann Jankelius och Marina Johansson
Att planera och genomföra våra befintliga arrangemang, såsom julmarknad, karneval, 
Glumslövsdagen, och Fotbollsskolan. Även fundera på nya aktiviteter. Här är det också möjligt att 
”bara” engagera sig i t ex Julmarknaden. Alla måste inte vara med på allt!
 

Och det gäller i samtliga grupper då det viktigaste är ATT man hjälper till utifrån intresse, kunskap och 
tid. Varje insats är mycket värd.

TVEKA INTE!!   KONTAKTA OSS!!   Med vänlig hälsning Styrelsen. 

ULF ANDERSSON
Kanslist- ansvarig för schemaläggning av planer och matcher och domare. 
Sköter beställning av material. Har kontakt med Teknik- och fritidsförvaltningen 
och är verkligen ett stort kitt mellan tränare och styrelse.

Finns på plats tisdag-fredag 08.00-13.00

Nås under dessa tider på telefon: 0418-70939
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