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INTE INSTÄLLT – BARA UPPSKJUTET

Vi tar nya tag till hösten
Ja, våren blev inte som vi hade önskat, inte som någon önskat.
Tyvärr tvingades vi ställa in sammankomsten med Gunnar Mueller, som skulle genomförts onsdag 18
mars. Vi hade också planerat en vårutflykt till Jägersro tisdag 5 maj, som heller inte blev av.
Detta innebär inte att dessa båda sammankomster är inställda, utan bara framflyttade i tid. De Olympiska
Spelen i Tokyo flyttas fram ett helt år och flera andra evenemang flyttas också fram i tid.
I vår planering vill vi slå ett slag (läs: en drive) för att Gunnar Mueller kan komma till hösten. Det är
förstås avhängigt av vilka restriktioner som gäller då. Även om travtävlingar fortfarande pågår, dock utan
publik, så är vår tanke att besöket på Jägersro flyttas till nästa vår.
Vi hade också i våras tänkt bjuda in Beatleskännaren och Lundaprofilen Staffan Olander som kommer ut
med en bok. Vi har ytterligare några gäster på vår önskelista och lite andra funderingar kring aktiviteter
under hösten.
Just nu är det mesta osäkert vad gäller tidsplanering och vi återkommer, efter att vi haft vårt möte i
presidiet i augusti, med besked. Vanligtvis ser man fram emot vår och sommar. Nu får det uttrycket
kanske ändras till att vi ser fram emot hösten…

Nytt upplägg på medlemfronten
Vi har de senaste åren haft flera kategorier av medlemmar, dels ordinarie, dels hedersledamöter och så har
vi haft särskilda medlemmar.
Vi ska enligt statuterna ha 118 ordinarie ledamöter. I dagsläget har vi 112 ordinarie medlemmar, varför
det finns utrymme för ytterligare några. Känner ni någon som längtar att få bli medlem så hör av er till
någon i vårt presidium.
Förutom de ordinarie så har vi 11 hedersmedlemmar och 29 särskilda ledamöter. För att bli
hedersmedlem krävs att man gjort hedervärda insatser för Idrottsgillet.

Sociala medier
Idrottsgillet i Lund finns på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och har du tillgång till Facebook går
det bra att följa Idrottsgillet i Lund där också.

Vi behöver din hjälp!!!
Tipsa gärna så vi får fler på våra träffar
Vi är 152 medlemmar (ordinarie, hedersmedlemmar, särskilda medlemmar) i Idrottsgillet i Lund. Vi ser
gärna att så många som möjligt av er kommer på våra träffar, men det finns plats för fler. Och dra dig inte
för att bjuda med någon extra icke medlem över en bit mat och ett intressant föredrag/utfrågning eller
föreslå någon du känner att bli medlem.
Även om vi jobbar intensivt med att hitta nya besökare så vill vi gärna höra vad ni har för tankar om vem
vi ska bjuda in. Kom med förslag och meddela någon av oss i presidiet.

Prisändring
Cateringföretaget som levererar mat till våra sammankomster på arenan har fått fördyrade
inköpskostnader och från och med första sammankomsten i höst kommer det att kosta 115 kr per portion.

Ha en skön sommar!!!
Med dessa ord vill vi i presidiet önska alla medlemmar en riktigt skön sommar.
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