
 

 

 

 
 

Protokoll 
Lingbo Idrottsförenings Höstmöte 

181118 
 
Plats: Lingbogården 
 
Närvarande: Styrelsen - Peter Hammarström, Sofie Lindroth, Linda Lingwall, Anders Olsson 
 Kommittéer - Anders Lindroth, Mats Löfstrand, Leif Astner 
 Medlemmar - Tony Meyer, Anette Meyer, Jan Killiner, Hans Fors, 
 Inger Kalmering, Rolf Högberg, Marianne Persson, Kerstin Persson, 
 Agneta Eklöf, Hans Eriksson, Carl Lingwall, Kurt Persson 
 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 Mötesordförande Linda Lingwall öppnar mötet 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet 
 Närvarande medlemmar på mötet fastställes som röstlängd 
 
§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare  
 Linda Lingwall blev mötesordförande och Peter Hammarström mötessekreterare 
 
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 Agneta Eklöf och Jan Killian valdes till justerade och rösträknare 
 
§ 5 Godkännande av kallelsen till mötet 
 Mötet befanns behöriges utlyst 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkändes 
 
§ 7 Föregående mötesprotokoll (vårmötet 180607) 
 Vårmötesprotokollet 180607 upplästes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Föreningens ekonomi 
 Företagskonto 98.100, Placeringskonto 476.634, Handkassa 14.803 
 Fonder - I: 110.269, II: 15.511, III: 15.076, IV: 20.658 
 
§ 9 Eventuella avtackningar för utförda uppdrag inom Lingbo IF 
 Inga aktuella avtackningar 
§ 10 Planerade aktiviteter under 2019 
 Det beslutades om sedvanlig verksamhetsplanering i januari 2019. Som 2018 



 

 

 planeras i nuläget skiddagar, Lilla vårruset, midsommarfirande, Lingbolyran, 
 gympa och barngympa som vanligt, terränglöpning till hösten och en speciell 
 träningsdag som vi haft de senaste åren. 
 
§ 11 Gruppdiskussioner:  
 Baserat på bordsplacering under tackmiddagen delades mötetupp i 3 grupper för 
 diskussion av vår verksamhet.  
 
 Lingbo IF’s verksamhet - det som varit och önskemål  för 2019 
 Överlag var mötesdeltagarna väldigt nöjda med verksamheten som varit 2018. 
 Man framhöll särskilt ”Träningsdagen”, den utmärkta barnverksamheten (med 
 terränglöpning och barngympa och lilla vårrruset), cykelfesten, lyran och mid
 sommarfirandet. 
 
 Grupp I företrädda av Anette Meyer var nöjd med verksamheten. Speciellt 
 nämndes onsdagsgympan. Man önskade gärna en översyn av utrustningen  på 
 gymmet. Framkom i diskussion kring detta att Anders Lindroth fixat den ena (av 
 två) trasiga crosstrainern. Man föreslog också  veteranfotboll till sommaren.  
 Ett större engagemang från medlemmarna Cykelkommittén i styrelsearbetet 
 efterlystes. 
 
 Grupp III anförda av Agneta Eklöf ansåg att cykelverksamheten kunde 
utvecklas  med ex cykelorientering men att det skulle då finnas behov av cykelkartor för 
 Lingbo med omnejd. I samband härmed framkom att Sjöleden är röjd och ut-
 märkt med gröna kors på Grönvikssidan. 
 Angående hur föreningen skall få nya medlemmar informerades mötet av Inger 
 Kalmering om Byföreningen planer på att personligen ta kontakt med nyin-
 flyttade till Lingbo för att informera om föreningslivet inkl Lingbo IF. Förslag 
 gavs på gratis medlemsskap i idrottsföreningen det första året. Tony Meyer be
 rättade att det var många nyinflyttade på Parkvägen. 
 
 Inger berättade också om ”Hela Sverige skall leva” - ett projekt för hjälp till för
 byar och föreningar runtom i landet. Inger skall delta i ett möte kring detta i 
 januari. Projektet har färdiga informationsblad att dela ut till alla i aktuella byar/
 samhällen med frågemallar kring vad befolkning önskar hjälp med och vad de 
 själva kan hjälpa till med. Agneta Eklöf tipsade att projektet kan hjälpa till med 
 driften av exemplevis det föreningar redan gör. Mer info efter januarimötet. 
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för 2019 
 Mötet valde att behålla avgiften oförändrad på 300 kr/år för aktiva medlemmar 
 och 150 kr/år för passiva medlemmar. Barn (om ej målsman är medlem) 150 kr/
 år. Tag till gymmet 150 kr. 
 
§ 13 Övriga frågor 
 Anders Olsson tillfrågades, accepterade och och valdes sedan av mötet som 
 interimistisk ordförande för Lingbo IF. 
 
 Anna Engblom har avgått som revisor. Mötet väljer Annika Melin som ny 
 revisor. 
 
 Leif Astner redogjorde för den planerade rivningen/renoveringen av den första 
 av broarna vid elljusspåret. Gamla slipers som skall omhändertas. Föreslås att vi
 väntar med att transportera bort rivmassorna tills även den andra bron är riven. 



 

 

 Så slipper vi containerfrakt vid 2 tillfällen. Vi planerar ta den första bron i år ge
 nom MP Bygg och den andra nästa år. Skall vi riva den själva? Egenföretag får 
 ju betala för att lämna på återvinning - oklart hur det är för en idrottsförening. 
 
 En diskussion kring ev flyttande av kuren uppstod. Något att ställa på 
 Hembygdsgården? Bestämdes att den bäst blir kvar på befintlig plats. Den an
 vänds ju vid terränglöpningen och skidåkning. Elen till elljusspåret utgår ju ock-
 så från kuren och proppskåpet finns häri. 
 
 Bastuaggregatet i gymmet fungerar ej som det skall (eller verkar farligt). Kom
 munen som ju är hyresvärd och borde vara de som  an svarar, men det finns ett 
 avtal om att kommunen sköter utsidan och förening insidan. Sofie Lindroth 
 kollar med vaktmästarna. 
 
 Lingbo IF har fått förfrågan om att ta hand om tårthjulet på julmarknaden 
 181208 kl 13-16. Hans Fors tar första passet 13-14, Tony Meyer 14-15 och 
 Inger Kalmering 15-16 
 
 
§ 14 Mötets avslutande 
 Mötesordförande Linda Lingwall avslutar mötet 
 
 
 ………………………………. ……………………………… 
 Linda Lingwall, mötesordförande Peter Hammarström, mötessekr. 
  
 
 
 ………………………………. ……………………………… 
 Agneta Eklöf, protokolljusterare Jan Killian, protokolljusterare 


