
 

 
 

Protokoll nr 10 

Lingbo Idrottsförenings möte - Ekonomi mm 

15 04 16 

 

Plats:  Klubblokalen Gymmet 

Närvarande: Linda Lingwall, Göran Stenberg, Jonas Eriksson, Erik Brolin, Pontus Malmström, 

Henrik Astner, Sofie Lindroth 

Frånvarande:  Göran Stenberg, Håkan Vikström    

   

 
 

 

1. Investeringar 

 Omklädningsrummet Valvbågen – Det finns två prisförslag för renovering av taket, det 

ena är 120 000 plus kostnad för invändigt/våtutrymme och innebär att vi inte behöver 

göra något själva och det andra alternativet inväntar Erik besked om och det innebär att vi 

behöver få till personer själva som hjälper till att arbeta.  

 Serveringskur på Parken – Vi har fått offert från Roland Nordkvist i Holmsveden 25m 

78 000 Ett fönster, två serveringsluckor, dörr och plåttak ingår. Sedan ska det målas och 

inredas, vilket vi beräknar gå på cirka 70 000 kr till.  

 Vattenavstängningen på Parken – Beräknar cirka 10 000 till bensin till grävmaskin, 

material mm till att fixa detta.  

 Minimultiarena – Idén om minimultiarna tas upp igen, men vi avvaktar med denna idé så 

länge.  

 

2. Bidrag och sponsring 

 Ansökningar har gjorts till Vindkraftsfonden, Kommunen, Ica-fonden. Linda Å hör med 

Gästriklands Idrottsförbund om bidrag.  

 Vi ska även höra med företag om de kan tänka sig att sponsra serveringskuren och sätter 

sedan upp deras loggor på kuren när den är klar. 

o Linda L – Stora, Ica, Dina fösäkringar, Siljan, Kilab 

o Linda Å – Mattes bröd, Friskolan Lust och Lära, SP fönster 

o Sofie – Swetherm AB, Silverbocken, Annas Städ, Lindarnas gård 

o Pontus – Villa Antik 

 

 



 

3. Ekonomi – Henkan 

 Många av våra pengar är ”tummade” för barn och ungdom. Serveringskuren på Parken 

anser vi dels är av vikt för alla åldrar och dels något vi måste göra då midsommar och 

lyran är de arrangemang som drar in mest pengar.  

 Förra året söktes inga pengar från kommunen och då var:  

o intäkterna 192 464 kronor. 

o utgifterna 209 416 kronor 

 

4. Midsommar 

 Kaffepriset kommer i år höjas till 20 kr för att få in ännu lite mer pengar till 

serveringskuren. 

 Fortsätta ha bidragstunnorna. 

 

5. Ved 

 Vi har fått ved från kommunen som vi får sälja, kommer få in ungefär 3000 kr.  

 

6. Lilla Vårruset 

 16 maj 10:45 hämtas nummerlappen och man får ta med picknickkorgen för gemensam 

fika efteråt. Alla barn får en påse med fika, medalj och tshirt.  

 

7. Fotbollsskola 

 Jesper Vikberg har erbjudit sig ha fotbollsskola för barnen 26-27 juni i sommar för 500 

kr/dag. 10-13:30. Alla deltagande barn får lunch båda dagarna, en fotboll och en 

vattenflaska.  

 

8. Lingborundan 

 Kerstin fotar. 5 priser räcker.  

 

9. Städdag på Parken 

 14 maj 10:00 och fixa parken 18 maj 17:30, städning efter 22 maj 18:00 

 

10. LingboLyran - 11 juli Midnight Express spelar på kvällen.  

 

11. Medlemsregistret – Det finns ett system där medlemsregistret är kopplat till betalningar och 

allt sker automatiskt, detta kostar en summa, men gör det mycket lättare för kassören. Vi 

återkommer om det framöver.  

 

12. Medlemsavgifter – Tar upp som förslag på Vårmötet att vi höjer avgiften till 400 kr/år för 

aktiv medlem, men att passiv medlem fortfarande kostar 150 kr/år. 

 

13. Handkassor – Det behövs nya kontantkassor. Det behövs 8 totalt, de som finns ligger på 

Valvbågen, Sofie köper så många som saknas.  

 

14. Bord och nyckel från Parken – SilverBocken har lånat nyckeln till Parken och bord som de 

inte lämnat tillbaka. Sofie pratar med Hakim så att det blir gjort inom en snar framtid.  



 

 

 

15. Gymmet – Färgen ska inventeras (Sofie och Anders), Micke Eklund har fått i uppdrag att dra 

ihop ett gäng som kan tänka sig att ses och måla. Det behövs spacklas också. Alla som hjälper 

till att måla får lunch från Silverbocken av Lingbo IF. Efter målning går vi vidare med golvet 

i gamla lokalen.   

 

16. Vårmöte på Parken - 26 maj 18:30, styrelsen ses 18:00. Vi diskuterar framtiden för 

omklädningsrummen vid Valvbågen, kom och säg vad du tycker! 

 

 

 

 

-----------------------------------     --------------------------------------------- 

Linda Åberg mötesordförande    Sofie Lindroth, sekreterare 

  
SoLi  


