
 

 

 

 
 

Protokoll 2017:1 
Lingbo Idrottsförenings Styrelsemöte 

170305 
 
Plats:  Lingbogården, Klubblokalen 
 
Närvarande:  Linda Åberg, Peter Hammarström, Linda Lingwall, Wictoria Ingvarsson,  Jonas Eriksson,  
  Anna Engblom, Carina Löfgren,  
 
	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Linda Åberg öppnar mötet 
 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkännes efter justering så att Underhåll lägges som §5 då föreningens revisorer närvarar  
 under första delen av mötet 
 
 
§ 3 Föregående protokoll  
 Föregående protokoll, Höstmötesprotokollet 161113, gicks igenom och lades till handlingarna 

 
§ 4 Föreningens ekonomi 

 
Kassör Henrik Astner har informerat oss via mail inför mötet angående föreningens ekonomi: Företags-
konto 78.265 kr, Placeringskonto 476.634 kr och fonder på 170.235, 15.165, 14.739 och 20.716 kr.  
Handkassa 17.947 kr 
 

§ 5 Underhåll 
 
Linda Åberg redogör kortfattat för bidrag som föreningen kan söka från kommunen: Anläggningsbidrag - 
för underhåll, Vatten/avlopp, el, snöröjning. Verksamhetsbidrag - för hyra, utbildningar, förbruknings-
material, annonser, arrangemang. Investeringsbidrag - för investeringar 
 
Avloppet i Parken är godkänt t o m 2018. 
 
Vi har fått en kraftigt förhöjd vattenavgift relaterat till ändrat status för föreningens abonnemang. föreningar 
som LIF räknas ej längre som småhushåll vilket vi gjorde tidigare. Linda Åberg kollar upp/förhandlar med 
Gästrikevatten angående detta. Vi skall också se över om ev mätarbyte kan reducera kostnaden. 
 
Den ekonomiska avkastningen av avverkningen vid Näsudden kommer delvis tillfalla Lingbo IF. 



 

 

 
Broarna vid elljusspåret behöver rustas/bytas ut. 
Enas om att Jonas kan stänga av vattnet vid det s k domarrummet på IP. 
 
Beräknad materialkostnad för sjöleden ca 5.000 kr. 
 
I samband med mötet söker ordf Åberg Anläggningsbidrag 20.000, Verksamhetsbidrag 30.000 och Investe-
ringsbidrag på 30.000 av Ockelbo kommun 
 
 	

§ 6 Rapporter från kommittéerna 
 
 
 

Kroppskulturkommittén  
 
Kommittén har haft möte angående behov av reparationer och nyanskaffning av materiel till gymmet och 
gymnastiken. I prioritetsordning behöver/önskar man: 1. Nytt skinn på träningsbänkarna - kostnad ca 1.500 
kr, 2. Ny högtalare till gympan - kostnad ca 2.500 kr, 3. Hantlar på 1-12 kg till gymmet - kostnad ca 5.000 
kr, 4. Gummiband och Pilatesbollar - kostnad ca 1.000 kr, 5. Gummiband för kroppsviktsövningar - kostnad 
ca 150 kr/st och 6. Medicinbollar, 2-3 st á 500 kr/st. Mötet tillstyrker användandet av 12-13.000 kr till 
ovanstående. Kroppskulturkommittén ordnar ett eget ”inköpsmöte”. 
 
På förslag av Linda Lingvall tillstyrker mötet gåva av presentkort á 200 kr att ge till de ungdomar som ord-
nar barndansen. 
	
	
Festkommittén 
 
Inget nytt 
 
	
Spårkommittén  
 
Inget nytt angående spåren. Leif Astner planerar slå med maskin runt spåren framöver.  
Torsdagen 2/3 ordnades en familjedag med korvgrillning vid elljusspåret. Radio P4 Gävleborg var på plats 
och rapporterade… 
 
 
 
Bordtenniskommittén  
 
Haft klubbmästerskap. Många aktiva pingisspelare i föreningen. Går bra i seriespelet. 
 
 
Fotbollskommittén 
 
Inget att rapportera 
 
 
Lingbo Cykel Team 

 
 Cykelsektionen har nu fått godkännande av Svenska Cykelförbundet 

 
 

 



 

 

§ 7 Övriga frågor 
 
 
 Linda Åberg berättade att varmvattnet i duscharna nu var fixat. Wictoria kunde dock berätta att det fortsätter 
 krångla. Efter ”Stark som 17” råkade hon märka att duschen på herrarnas avdelning ej slagit av utan stått på 
 över natten. Liknande har hänt på damavdelningen. Kolas upp. 
 
 Det felaktiga lysröret har bytts ut — men problemet kvarstår troligen. Wictoria kollar upp det. Fel på arma 
 turen? 
 
 Vi skall kolla upp vad vi har för storlek på vattenmätaren inför skrivelsen till och ev kontakt med Gästrike  
 Vatten - se § 5. 
 
 Linda Lingwall berättar att årets Cykelfest hålles 170527. 
 
 Information kring ev aktiviteter på Lingbodagarna (Kristi himmelsfärdshelgen) skall tillställas Sofie  
 Lindroth och/eller Anna Fyhr  
 
 Vi diskuterar möjligheten att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter. Vi tar upp frågan på årsmötet. 
 
 
	
§ 8 Nästa möte  
 
 Mötet beslutade att hålla Årsmötet 170326 kl 16.00 samt Vårmötet 170423 kl 16.00 med styrelsemöten kl 
 15.00 innan dessa möten. 
	
§ 9 Mötets avslutande 
 Ordförande Linda Åberg avslutar mötet 
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