
 

 

 

 
 

Protokoll 2016:2 
Lingbo Idrottsförenings Styrelsemöte 

160814 
 
Plats:  Lingbogården, Klubblokalen 
 
Närvarande: Linda Åberg, Linda Lingwall, Peter Hammarström, Jonas Eriksson, Agneta Eklöf, Lars-Åke Åkelöf, 

Pernilla Carlsson, Martin Horn 
	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Mötesordförande Linda Åberg öppnar mötet 
	
§ 2 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkänns 
 
§ 3 Föregående protokoll  
 Föregående protokoll (Vårmötesprotokollet 160522) gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
§ 4 Föreningens ekonomi 

Linda Åberg redogjorde för föreningens ekonomi med ledning av uppgifter hon fått av Henrik Astner: Bank 
525.063, fonder 168.923 + handkassor. Föreningen har fått bidrag från Ockelbo kommun  och vindkraftfon-
den på 75.000 (aktivitetsstöd 15.000, anläggningsbidrag 15.000, 20.000 investeringsbidrag samt 25.000 från 
vindkraftfonden för inredning av nya kuren) 
	

§ 5 Rapporter från kommittéerna 
 
 

Kroppskulturkommittén  
Agneta Eklöf redogjorde för sommarträningen som som alltid varit uppskattad med ca 5-15 personer/pass 
då det varit gympa och yoga under ledning av Sara Horn och Anna Andersson. Barntorsdagarna har varit 
mycket uppskattade med 3-10 barn/gång. Efter detta diskussion hur vi i högre grad skall få med ev nyan-
lända på dessa aktiviteter. Inga nyheter kring ev nytt passersystem. Inget behov av ny utrustning till gym-
nastiken enligt Agneta 
 
	
Festkommittén 
Linda Linvall: Sommaren med midsommarfirandet har gått bra. Som vanligt mycket arbete med LingboLy-
ran för de som hållit i detta. Till nästa upplaga behövs mer hjälp, föreslås av Linda Lingwall att vi försöker 
ta hjälp av Byaföreningen. Detta genom att ta upp frågan på ett Byaföreningsmöte. 
	
Spårkommittén  



 

 

Leif Astner har klippt i spåret. Bark skall läggas på. Ännu saknas informationstavla om spårdragningarna. 
Linda Lingwall skall tala med vägföreningen om ny hänvisningsskylt vid vägen. 
 
Bordtenniskommittén  
Jonas berättade att man fn är ca 10 aktiva spelare med ett par tillskott från Kilafors. Till hösten stundar seri-
espel. Ett nytt pingisbord skall beställas. Man har ännu ej fått några sponsrade tröjor. Belysningen och ven-
tilationen är dålig i pingislokalen - beslutas att Linda Åberg ringer Ockelbogårdar ang detta. 
 
Fotbollskommittén 
Ingen representant 

 
§ 6 Underhåll 

Linda Lingwall berättar att det är 2 omgångar målning kvar av kuren; baksidan, lite inuti och fönster. Den 
gamla korvkuren skall rivas om den ej kan bortskänkas. Detta kan dock anstå till våren. WC’n i domarrum-
met har spruckit liksom en varmvattenberedare. Jonas fixar med detta - pluggar bort det som ej behövs. 
Vattnet stänger Jonas av efter sista gräsklippningen. Vid bastun på Lingbogården behövs en del mindre fix-
ande och målande . Vi skall be Ockelbogårdar titta på detta, vid behov kan Byaföreningen ev sköta mål-
ningen. Golvet i gymmet ännu ej helt färdiglagt. Det behöver städas vid valvbågen då det finns en hel del 
bråte som behöver köras bort. Sekreterare Hammarström erbjuder sig hjälpa ordf Åberg med detta.Städning 
av parken planeras efter sista gympapasset där.  
 

§ 7 Skrivelser 
Inga inkomna skrivelser 
 

 
§ 8 Övriga frågor 
 Höstens planerade aktiviteter: 
 Gymmet öppet som vanligt 
 Terränglöpning 1,3 resp 3,3 km v. 35-38 (1/9, 8/9, 15/9 och 22/9) kl 18-19 
 Barngympa torsdagar 18-19 v. 39-49 (29/9-8/12). 2017 torsdagar v.2-20 (12/1-18/5) 
 Pingisen torsdagar 
 
 Martin Horn redogör att flertalet Lingbobor önskar för starta en sektion för cykling: Lingbo Cykel Team  
 (eller varför inte Team Lingbo Cykel). Mötet beslutar att Linda Åberg skickar in en anmälan till Svenska  
 Cykelförbundet. jonas Danielsson blir teamets kontaktperson gentemot Cykelförbundet. Kostnad 2.000/år.  
 Martin berättar vidare om intresse för att göra iordning Sjöleden (15-18 km runt Lingan) för cykel (och  
 gång/löpning). Frågan skall tas upp i Byaföreningen vid möte i September. Man  tänker sig söka anslag från 
 vindkraftfonden för bl a grusning och skyltning. Mötet enas om att det är ok cykla motsols i elljusspåren. 
 
 Frågan om ev barnkommitté ännu vilade. Initiativtagaren Eva Schönning i nuläget fullt upptagen med andra 
 angelägenheter.  Kanske kan det vara en fråga för föreningsgruppen menar Pernilla Carlsson. 
 
 Linda Åberg kan berätta att ordförande Kerstin Elserth på Disciplinnämnden för Svenska Fotbollsförbundet 
 har Lingbo IF som  hemförening! 
  
 Linda Åberg berättar att Göran Stenberg har drabbats av allvarlig sjukdom. Diskuterar hur vi kan stötta ho 
 nom. Agneta kollar upp hur vi kan hjälpa till med hans gympapass. 
	
§ 9 Nästa möte  
 Styrelsemöte söndag 160904 kl 16.00 på gymmet. Revidering av stadgarna. 
 Höstmöte 161113 17.00 (mat 16-17.00). Avtackning av Erik Brolin och övriga 
 
§ 10 Mötets avslutande 
 Ordförande Linda Åberg avslutar mötet.  
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