
 

 
 

Protokoll nr 4 

Lingbo Idrottsförenings Styrelsemöte 

15 10 08 

 

Plats:  Lingbogården, Klubblokalen 

Närvarande: Linda Åberg, Linda Lingwall, Göran Stenberg, Sofie Lindroth, Jonas Eriksson, 

Peter Hammarström 

Frånvarande:  Henrik Astner, Håkan Vikström 

 
 
 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötesordförande Linda Åberg öppnar mötet. 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen  

 Dagordningen godkänns. 

 

§ 3 Föregående protokoll – Genomgång av aktivitetslista 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§ 4 Föreningens ekonomi 

Arv: 540 000 Kort: 20 000. Kuren är största utgiftsposten i år, 80 000 för själva kuren 

plus inredning mm.  

 

§ 5 Rapporter från kommittéerna: 

Kroppskulturkommittén – Golvet är lagt i stora salen. Det behövs nu målas och läggas 

golv i klubbrummet och rummet utanför. Jonas drar ihop ett gäng som börjar fixa med 

detta. Ny utrustning är inköpt till gympapassen.  

Festkommittén – Lyrangruppen vill fortsätta även nästa år.   

Spårkommittén – Alla spår är röjda. Ny uppfart till bron. Bron vid Roger Jonsson är 

dålig, det har tagits beslut tidigare på att ej lägga pengar på den. Nu undrar Byföreningen 

vad vi ska göra med den. Linda Å ber Erik Brolin att titta på den. Det är bättre vi lägger 

pengar på de broar vi använder. Annars inväntar spårkommittén snön.   

Bordtenniskommittén – Inget nytt. 

Fotbollskommittén – Inget aktuellt. 

 

 



§ 6 Underhåll 

Serveringskuren revs sista helgen i augusti. Ny kur på plats och även ett gruslass. Ska 

läggas plastmatta och fixas med inredning. Finns möjlighet att få hjälp med dragning av 

el. Den andra kuren får vänta så länge. 

Omklädningsrummet vid Valvbågen är borttaget. Det skulle behövas städas upp där 

också.  

Linda Å kollar hur det är med skyltar vid elljusspåret, fått höra att det är svårt att hitta dit.  

Skylt skulle behövas till gymmet på Lingbogården 

 

§ 7 Skrivelser 

Fått skrivelse från kommunen om en företagar-/föreningsgrupp. Linda Å går med i den.  

  

§ 8 Övriga frågor  

Fått nya spårmarkeringar som ska upp längs elljusspåret. Linda, Linda och Kalle tittar på 

detta.  

På samverkansmötet har man pratat om att det ska bli Julmarknad på Lingbogården 12 

december, vi ska då stå där med vårt tårthjul.  

Planerar preliminärt öppet hus/träningsby-dag samma dag som höstmötet med middag, 

beror på hur det går med målning och golvläggning nere på gymmet.  

Städdag på Parken/sätta upp skivor vid dansbanan 17 oktober. 

Man ska ha dansundervisning på Gäveränge, vi tar beslut om att sponsra detta med 1000 

kr.  

Idag är Peter Hammarström med på styrelsemötet, han har tackat ja till att bli ny 

sekreterare. Sofie är gärna med i styrelsen fortfarande, pratar med Erik om detta.  

Höstmöte med mat till alla som bidragit till LIF-s jobb under året, mat via Ingela. 22 

november. Mat 16:00 och möte 17:30. Senaste anmälan 15 nov.  

 

§ 9 Nästa möte  

 Tors 12 november 18:30 i klubblokalen. 

 

§ 10 Mötets avslutande 

 Ordförande Linda Åberg avslutar mötet.  

 

 

 

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

Linda Åberg mötesordförande    Sofie Lindroth, sekreterare 

  
SoLi 151025 


