
 

 

 

 
 

Protokoll 
Lingbo Idrottsförenings Styrelsemöte 

161023 
 
Plats:  Lingbogården, Klubblokalen/gymmet 
 
Närvarande: Linda Åberg, Linda Lingwall, Peter Hammarström 
 
	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Linda Åberg öppnar mötet 
	
§ 2 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkänns av mötet 
 
§ 3 Föregående protokoll  

Föregående protokoll, från Lingbo IF styrelsemöte 160904, gicks igenom och lades till handlingarna 
  

§ 4 Föreningens ekonomi 
I allt väsentligt oförändrat jämfört föregående möte.  Ordförande berättar att föreningen fått 4.835 kr som sk 
gräsrotspengar från Svenska Spel. Detta är en del av spelinsatserna som från Svenska Spel går tillbaka till 
idrottsrörelsen genom att de som satsar pengar hos Svenska Spel kan markera valfri idrottsförening som 
mottagare. 
	

§ 5 Rapporter från kommittéerna 
 

Kroppskulturkommittén  
Åberg meddelar att Kroppskulturkommittén tagit på sig ansvaret att färdigställa golvet i gymmet. Lindwall 
berättar att barngympan är igång med god uppslutning med 15-talet barn, varav några är nya medlemmar 
från Ockelbo. 
	
Festkommittén 
Linda Lingwall: Parken stängd, gräset klipp för sista gången denna säsong. Målen står kvar ute men näten är 
inlagda för vintern. Kylskåpet skall tömmas inför vintern. Mötet enas om att dricka, choklad och godis som 
finns kvar kan användas i samband med höstmötet och/eller den stundande Halloweenfesten för barn. 
 
Linda Åberg: Återigen har vi fått brev från STIM. Nu meddelat dem att de ej behöver skicka några mer för-
frågningar då det från föreningen sida inte är aktuellt med några artistuppträdanden som skulle generera er-
sättningar till STIM. 
	
Spårkommittén  



 

 

Ingen representant på mötet, inget att rapportera. 
 
Bordtenniskommittén  
Mötet har noterar att seriespelat har börjat där Lingbo IF i första omgången tog 5/6 möjliga poäng i möten 
med Iggesund, Ortviken och Kometen. 
  
Fotbollskommittén 

 Ingen representant på mötet, inget att rapportera. 
 
 Cykelkommittén 
 Ärendet med upprättande av Lingbo IF’s cykelsektion ligger nu hos Riksidrottsförbundet. Sektionen har  
 genom Martin Horn föredragit planerna på Sjöleden för Byaföreningen som stöttar projektet med 5.000 kr.  
 Mötet tillstyrker ordförandes förslag att även Idrottsföreningen bidrar med samma summa. Invigning av  
 Sjöleden på drygt 2 mil runt Lingan planeras till Lingbodagarna under Kristi Himmelsfärdshelgen 2017. 
  
§ 6 Underhåll 

Lina Lingwall berättar att Leif Astner meddelat Jonas att vattnet nu kan stängas av på Parken. 
 
 

§ 7 Skrivelser 
 Ej heller till detta möte någon inkommen skrivelse. Mötet enas om att ta bort denna punkt från framtida  
 dagordningar. Eventuellt inkommande skrivelser  kommer framledes redogöras för under punkten ”Övriga   
 frågor”.  
 
§ 8 Fortsatt genomgång/revidering av stadgarna 
 Mötet gick igenom resten av stadgarna och enades om att fram ett förslag på nya stadgar tills höstmötet så  
 att det kunde diskuteras med medlemmarna där inför ev senare beslut på årsmötet 2017. 
 
§ 9 Övriga frågor 
 Diskussion kring höstmötet. Hammarström anslår inbjudan, Lingwall skickar ut till inbjudan (utom till  
 Åstrands och Anders Schönning som Hammarström lämnar till) till de som är aktuella för middagen inför  
 mötet som tack för utfört arbete inom föreningen. Maten beställer vi av Ingela, kycklinggryta och potatis  
 föreslås. Lindwall ordnar presentort och presenter till de som skall avtackas.  
 Mötet enas om att skriva in avtackningar som en del av höstmötesdagordningen. 
	
§ 10 Nästa möte  
 Höstmötet 161113, kl 17.00, middag 16-17.00 
 
§ 10 Mötets avslutande 
 Ordförande Linda Åberg avslutar mötet.	


