
 

 

 
 

PROTOKOLL VÅRMÖTE 
Lingbo Idrottsförening 

180607 
 

Plats: Parken 
 
Närvarande: Sofie Lindroth, Agneta Eklöf, Linda Lingwall, Jonas Eriksson, Peter Hammarström 
 Anders Olsson, Rolf Högberg 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Mötesordförande Sofie Lindroth öppnar mötet 
 
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 Till mötesordförande valdes Sofie Lindroth och mötessekreterare Peter Hammarström 
 
§ 3 Val av justeringsmän och rösträknare 
 Till justerade valdes Linda Lingvall och Anders Olsson 
 
§ 4 Godkännande av kallelse till mötet 
 Mötet bedöms behörigen utlyst 
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkännes 
 
§ 6 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll, Årsmötesprotokollet 180311 lästes och lades till handlingarna 
 
§ 7 Föreningens ekonomi 
 Bank: 588.256 
 Kassa: 22.398 
  
§ 8 Eventuella val av ledamöter (understruken person är styrelserepresentant) 
 Enligt besked från Hans Fors, valberedningen, har man ej hittat någon kandidat till 
 vakanta platser. Linda Lingvall har hört om Kurt Persson ville vara ordförande men 
 han ville ej. 
 Linda Lingvall åtar sig att kontakta revisorssuppleanterna Annika Melin och Patrik 
 Holm så de kan träda in som revisorer 
 
§ 9 Sommarens aktiviteter 
 Midsommar som vanligt. Traktortåg med avgång 14.00 från kyrkan. Personal till luft-
 gevärsskytte ej klart. Avbytare behövs till fiskdammen. De som brukar spela vid  in-



 

 

 tåget i parken och till dansen runt midsommarstången kan ej i år. Linda Lingvall kol-
 lar med Bernt Lindström (riksspelman) i Östervik. I övrigt skall vi höra med Tord 
 och Håkan. 
 
 Lingbolyran 180714. Fulltecknades på 2 dagar. Inget band eller fest på kvällen i  
 Parken i år. Eventuellt kvällsöppet på Silverbocken med trubadur. 
 
 Gräsklippningen fungerar bra. Inget behov av hjälp av ex Samhall. Vi kan kolla om 
 de kan städa på Parken 
 
 Spontangympa som vanligt i sommar. 
 
 
§ 10 Övriga frågor 
 Vindskyddet behöver flyttas så snart möjligt. 
  
 Föreningen har tilldelats 39.000 kr av vindkraftfonden för reparation av de 2 första 
 broarna vid elljusspåret.  NP Bygg fixar. 
 
 Avloppet i Parken skall bytas i åt - Bjarne Åberg gör jobbet. 
 
 Det förbrukades ca 38 kubikmeter vatten på Parken förra året. Man får lägre vatten- 
 avgift om man förbrukar <30 kubikmeter. 
 
 Den gamla kiosken skall bort (mögel) 
 
 Linda Åberg skötte ju tidigare föreningens hemsida (lingboif.se) - Anders Olsson åtar 
 sig att ta över detta. 
 
 Det nya tagsystemet till gymmet installerat! De med giltiga taggar kontaktar 
 Agneta för aktivering av dessa i det nya systemet. Agneta lägger direkt in de som ny-
 ligen (i år resp 2017) köpt tag. Infolappar kring detta anslås på gymmet och in- 
 formation skall gå ut på Facebooksidan. Beslut om att ev öka avgiften för taggarna 
 får/måste tas på medlemsmöte. 
 
 Sofie tar upp den enkät vi fått från Ockelbo kommun om ev stöd till föreningen. Vi 
 fyller i den under dagens möte. 
 
 Ockelbo kommun ordnar ”byakamp” mellan Lingbo, Jädraås, Ockelbo och Åmot un
 der Hälsodagen 180908. 1 lag/by, 5 deltagare (fr 10 år)i varje lag, varierande grenar. 
 Anders Olsson koordinerar med Byaföreningen. 
 
 Linda Lingvall har skickat in ansökan till ”Gröna jobb” men ej hört något därifrån. 
 
 
 
§ 11 Mötets avslutande 
  
 Mötesordförande Sofie Lindroth avslutar mötet 
 



 

 

 
 
 
 
……………………………………………………..	 	 ………………................................	
Sofie Lindroth, mötesordförande  Peter Hammarström, mötessekreterare 
 
 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
Linda Lingwall, justerare   Anders Olsson, justerare	
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