
  

PROTOKOLL fört vid 
Lingbo Idrottsförenings Höstmöte 

15 11 22 

Plats  Lingbogården 
Närvarande  26 medlemmar (se närvarolista) 
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§ 1 Mötets öppnande 
 Föreningens ordförande, Linda Åberg öppnar mötet. 

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet 
 Röstlängden fastställdes enligt närvarolista. 

§ 3 Val av a / Mötesordförande och b / Mötessekreterare  
 Till mötesordförande valdes Linda Åberg och mötessekreterare Peter 
 Hammarström 

§ 4 Val av justeringsmän och rösträknare för mötet 
 Till justeringsmän/rösträknare valdes Elisabeth och Anders  Lindblom 

§ 5 Godkännande av kallelsen till mötet  
Mötet godkänner kallelsen till mötet.  

§ 6 Godkännande av dagordningen  
 Mötet godkänner dagordningen. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll 
 Vårmötesprotokollet lästes, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8 Föreningens ekonomi 
Kassa: 22.930 kr. Bank: 551.505 kr. Fonder: 216.309 kr. Stora delar av 
föreningens medel är öronmärkta för barn- och ungdomsverksamhet 



§ 9 Fyllnadsval Sekreterare 
Förslag fyllnadsval av sekreterare till årsmötet 2015 Peter 
Hammarström. 
Ovanstående väljs till sekreterare ovan nämnda tid. Tidigare 
sekreterare Sofie Lindroth kvarstår som ledamot i styrelsen 

§ 10 Val av ”Fotbollskommittén” 
Kontaktperson: Håkan Vikström väljs som föreningens kontaktperson 
gentemot Svenska Fotbollsförbundet för 1 år. 

§ 11 Val av Festkommittén 
 Linda Lingwall, Martin Larsson och Cecilia Söderström 
 Ovanstående väljs till festkommittén för 1 år. På grund av den höga 
 arbetsbelastningen skall föreningen verka för att rekrytera ytterligare 
 tre  medlemmar till kommittén som då kan delas upp i två arbets-
 grupper, en för vardera Lingbolyran och Midsommarfirandet. 

§ 12 Planerade aktiviteter under 2016 
Cirkelträning/motionsaktiviteter inkl barnlek i gymnastiksalen, 
bordtennis, sportlovsaktivitet, barnens vårrus, midsommarfirande, 
Lingbolyran, terränglöpning för barn/ungdom, elljus- och skidspår 
(skidträning), gym/utegym, häst/hundbana, dansundervisning för barn 
samt Lingborundan. Tillgång till av kommunen ordnad s k Multiarena 

§ 13 Fix, aktiviteter, roligheter – Diskussion i grupper 
Ämnena diskuteras först i små grupper och sedan gemensamt. 
Sammanställande dokument bifogas. 

§ 14 Övriga frågor 
 Linda Åberg efterlyser hjälp att sätta upp de nya spårmarkeringarna 
 till elljus- och motionsspåret. Leif Astner åtar sig detta. 

 Linda Lingwall lyfter frågan om sponsring av den nya kuren på IP. 
 Den skall till våren fixas ytterligare med bl a målning, dragning av el 
 och ny kyl/frys. Mötet bifaller. Sponsorer skall få en plakett uppsatt 
 på/vid kuren som ett tack för sitt stöd. Elisabeth Lindblom tar upp ev 
 sponsring med styrelsen för ICA Ugglebo på deras nästa möte. 

 Liksom senare på kvällen på SVT är Bron en följetong i Lingbo. I detta 
 fall är dock bron den på Per-Erik Bergströms mark vid det gamla 
 motionsspåret. Inger Kalmering redogör för ett brev hon fått av denne 
 där han påpekar att flertalet bybor önskar behålla bron och att han 
 anser bron vara LIF’s ansvar. Han önskar klara besked varför bron skall 
 rivas innan beslut kan tas om detta. Vid diskussion på mötet 
 framkommer att brons fundament är gott men att den i övrigt behöver 
 renoveras för att inte utgöra en fara för ex barn och andra som 
 passerar över den. Lingbo IF tidigare har nyttjat och i samband härmed 
 renoverat bron. Ansvaret för bron ligger dock nuförtiden ej på 



 föreningen (som dock satt upp avspärrningsband) utan på Byföreningen 
 meddelar Carin Engblom. Det noteras särskilt att bron ligger utanför 
 det (på en karta) markerade området vid nya elljusspåret som Lingbo 
 IF ansvarar för på Bergströms mark i enlighet med avtalet från 2010 
 som Agneta Eklöf i dagarna fått sig återsänt undertecknat av denne. 
 Efter mötesdiskussion tar Lingboborna (utan ansvar för Lingbo IF) 
 Mats Persson, Jonas Eriksson, Jonas Lingvall, Alexander Lingvall och 
 Stefan Löfstrand på sig att rusta bron förutsatt att de kan få medel 
 för material från ex Vindkraftfonden. Medel skall äskas. Inger 
 Kalmering meddelar Bergström detta. 

 Boende vid Valvbågen berättar att det är väldigt skräpigt där och att
 sopor dumpas i anslutning till det tidigare omklädningsrummet. Linda 
 Åberg förklarar att det ej är aktuellt att ta bort den kvarvarande 
 grunden då förening eventuell ska få en barack  av kommunen som 
 skall stå här som ett mindre omklädningsrum. De i området boende 
 berättar också att det dammat mycket i samband med ridaktiviteter i 
 den gamla rinken. Nu är det bättre sedan man saltat banan. 

 Diskussion och önskemål framföres om en gemensamhetsskapande fest 
 för medlemmarna. Carin Engblom kan eventuellt ansvara för 
 detta men kan ej besluta om detta vid mötet. 

 Kort beröres frågan om ev arvodering av dem som har långsiktiga 
 uppdrag för föreningen, ex ordförande. Kan medföra problem med 
 arbetsgivaravgifter och gränsdragning vilka som skall arvoderas menar 
 ex Inger Kalmering. 

  
  

§ 15 Mötets avslutande 
 Mötets ordförande Linda Åberg förklarar mötet avslutat.  

……………………………………………… ………………......................................... 
Linda Åberg, mötesordförande Peter Hammarström, mötessekreterare 

………………………………………………. ……………….......................................... 
Elisabeth Lindblom, justerare Anders Lindblom, justerare 

PeHa 151123 



  

Bilaga 1 Gruppdiskussion 
Lingbo Idrottsförenings Höstmöte 

15 11 22 

I anslutning till och efter middagen diskuterades gruppvis  nedanstående frågor.  
Grupp I och II utgjordes av fönsterborden och grupp III och IV av långbordet mot 
salen, numrering i stigande från köket. 

När skall elljusen släckas? 

Grp I: Senast 21 

Grp II: 21.00 

Grp III: 21 räcker 

Grp IV: 21.00 

En Lingbo IF-dag då vi visar upp våra lokaler och verksamhet? Är det en bra idé? 

Grp I: Ja! 

Grp II: Ja. 

Grp III: Bra idé visa upp verksamheten. Invigning av gymmet. Lämpligen i januari 

Vem kan hjälpa till med Tårthjulet på julmarknaden 12 december? 

Grp II: Erik Brolin och Linda Åberg, Inger Kalmering 

Grp III: Carin Engblom, Lars-Åke Åkelöf och Agneta Eklöf 

Medlemsavgiften - skall den höjas? 
Grp I: Föreslår oförändrad medlemsavgift 



Grp II: Oförändrade avgifter. Framför farhågor att LIF tappat äldre passiva 
medlemmar som kanske inte kan betala via internet. Uppsökning och vanliga 
inbetalningskort föreslås. Noterat att det finns inaktuella hemsidor med fel 
medlemsavgift angiven. Dessa bör rensas bort 

Grp III: Rikt utbud för kostnaden. Kan acceptera höjning till 400 kr. Stödmedlems- 
avgift oförändrat 150 kr 

Grp IV: Kan tänka sig allt från 400-500-600kr. Eller så har man en vanlig 
medlemsavgift och de som vill kan betala in en extraavgift. 

Reflektioner kring Lingbo IF’s verksamhet 2015 

Grp III: Bred verksamhet med bl a gympapass 3 gånger i veckan, spontangympa på 
sommaren, terrängserien, skidspåren (ellljus- och byspåret) välutnyttjade. 
Medlemsfesten positiv. 

Vad skall Lingbo IF syssla med 2016? 

Grp II: Angående grp III’s informationsönskan nedan meddelas att Vindkraftfonden 
är positiva till bidrag till en Lingbokarta där bl a LIF’s verksamheter kan märkas ut 
men önskar bättre underlag innan eventuellt beslut avseende detta. Elisabeth 
Lindblom kan ev höra med dem som gjorde en liknade karta över ICA Ugglebo. 

Grp III: Som 2015 men finns visst behov komma ut med bättre information om 
Lingbo IF’s verksamheter, ex kring gymmet och spåren. Skulle vara kul med en 
löptävling som kunde följa på Åmotsrännet och Mörtboloppet - Lingbolunken 

Grp IV: Kvar att färdigställa spåren vid elljuset. Sedan krävs underhållsröjning 1 
gång/år. 2 broar vid kuren är lite dåliga. Gräsröjning av spåren planeras i maj, juni 
och juli. Medlemsfest för att skapa gemensamhetskänsla 






