
 

 

 
 

 
 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 
LINGBO IDROTTSFÖRENING 

170326 
 
 
 

Plats: Lingbogården, gymmet 
Närvarande: Linda Åberg, Linda Lingwall, Jonas Eriksson, Sofie Lindroth, Erik Brolin,  

Hans Fors, Inger Kalmering, Agneta Eklöf, Britt-Marie Horn 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Linda Åberg öppnar mötet.  
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Närvarolistan fastställdes som röstlängd. 
 
§ 3 Val av A/ mötesordförande  B/ mötessekreterare 
 Linda Åberg väljs som mötesordförande, Linda Lingwall väljs som mötessekreterare. 
  
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Inger Kalmering och Agneta Eklöf väljs som protokolljusterare och rösträknare.  
 
§ 5 Fråga om mötet behörigen utlysts 

Mötet är utlyst genom affischering på byns anslagstavlor, i Kuxabladet och på FB. 
Mötet godkänner det.  

 
§ 6 Godkännande av dagordningen 

Möte godkänner dagordningen.  
 
§ 7 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll, Höstmötesprotokollet, gås igenom och läggs till hand-
lingarna. 

 
§ 8 Verksamhetsberättelser för styrelse och kommittéer 

Verksamhetsberättelsen för föreningen som skapats under verksamhetsplaneringsda-
garna läses upp och godkänns. 
 

 
 



 

 

§ 9  Förvaltningsberättelse för styrelse 
Företagskonto: 79 621 kr, Placeringskonto: 476 634 kr, Fond 1; 169 924 kr,  
Fond 2: 15046 Kr,  Fond 3: 14624 kr, Fond 4: 20741 kr, Handkassa 17 947 kr. 
Kroppskulturs sponsorintäkter: 7500 kr. Föreningen gick 11 478 kr i vinst 2016.  

 
§ 10 Revisorernas berättelse 

Sofie Lindroth läser upp revisionsberättelsen som revisorerna Anna Engblom och Ca-
rina Löfgren skickat.  

 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  
 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget 
Mötet godkänner verksamhetsplanen samt budget för 2017. 
 

§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Beslut ang styrelsens förslag till revidering av stadgarna för Lingbo IF godkänns av 
mötet.  

 
§ 14  Val av 
 
 a/ Ledamot, 1 st för 1 år - Peter Hammarström 
 
 b/ Ledamot, 1 st för 1 år - Kroppskultur Olle Engblom 
    - Bordtennis Jonas Eriksson 
    - Festkommittén Linda Lingwall 
    - Spårkommittén Leif Astner 
    - Kontaktperson fotboll Håkan Wikström 
   
 d/ Suppleant, 2 st för 1 år  - Sofie Lindroth 
    - Pontus Malmström 
 
 e/ Valberedning, 3 st för 1 år - Kerstin Hellberg  
    - Magnus Andersson 
    - vakant 
 
§ 15 Avtackning 
 Erik Brolin har valt att avgå som valberedning. Avtackning görs på Höstmötet 2017.  
 
§ 16 Övriga frågor 

- Vatten och avloppsavgift: Gästrikevatten har gjort om systemet till ”småhus” eller  
”övrigt” och då ingår LIF i ”övrigt” vilket gjort att vi fått en höjning med 2 tredjedelar av 
föregående års avgift. Linda Åberg har pratat med Gästrikevatten, Håkan Ahlkberg 
och mailat Magnus Jonsson om de höga vattenkostnaderna. Magnus Jonsson 
kommer att träffa Gästrikevattens VD 6/4 och återkommer sedan till oss om vad 
de kommit fram till på mötet. 
 

- Wictoria Ingvarsson har genom kroppskultur kontaktat företag och privatpersoner 
om möjlighet till sponsring av öronmärkta pengar till gym och gympaverksamhet. 
De har i dagsläget inkommit 7500 kr.  

 



 

 

- Avlopp på Lingboparken. Föreningen är skyldig att byta avloppssystem på  
parken. Vi pratar om trekammarbrunn eller en 3 kubiks tank.  

 
- Sofie Lindroth tar upp att multiarenan på skolgården behöver byggas om då konstrukt-

ionen är fel.  Hon undrar också om vi kan ha invigning av multiarenan i samband med 
Lilla vårruset, då starten ev går därifrån. Linda Åberg svarar att en budget för kostnad får 
läggas fram inför Vårmötet 23/4.  

 
§ 17 Mötets avslutande 
 Ordförande Linda Åberg avslutar mötet.  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Linda Åberg , mötesordförande Linda Lingwall, mötessekreterare 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 Inger Kalmering, justerare  Agneta Eklöf, justerare 


