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Idrottsgillets nyhetsbrev nr 45 / november 2020
Viruset tvingar oss ställa in decembersammankomsten/Julfesten
Antal nya fall av Covid-19 har ökat dramatiskt den senaste tiden. Detta föranledde Regeringen och
Folkhälsomyndigheten att i vecka 47 skärpa restriktionerna om allmänna sammankomster ytterligare.
Eftersom man minskat antal närvarande vid en allmän sammankomst från 50 till högst åtta personer så
måste vi tyvärr ställa in årets julfest.
I nuläget är det förstås omöjligt att spekulera vad som händer framöver, även om vi alla hoppas att kunna
återgå till en normal livssituation under 2021.

Valmöte 2020
Även om Decemberträffen/Julfesten är inställd så kan vi genomföra det ordinarie valmötet, som vi alltid
genomför i samband med den sista träffen under året. Den här gången kommer det inte att ske på plats
utan det kommer att genomföras digitalt.
Valmötet kommer att ske med enbart presidiet närvarande och det kommer att genomföras måndagen
den 14 december kl. 16:00 i Victoriastadions konferensrum.
Presidiet har kontakt med valberedningen, som har valt att framföra sina förslag enligt nedan.
Dagordning
1) Val av mötesordförande
Valberedningen föreslår Michael Eng.
2) Mötets behöriga utlysande
Kallelse har skickats ut i samband med Idrottsgillets nyhetsbrev nr 45, november 2020. Kallelse ska
enligt stadgarna vara medlemmarna till hands senast 10 dagar innan mötet.
3) Val av två justerare
Valmötet föreslår Anders Stenlåås och Per Hällström.
4) Val av president 2021
Valberedningen föreslår omval av Michael Eng.
5) Val av fem styrelseledamöter 2021
Valberedningen föreslår omval av Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Jan-Olof Ericsson, Lars Bosrup och
Per Hällström.
6) Val av två revisorer 2021
Valberedningen föreslår omval av Calle Erlandsson och Leif Lindvall.
7) Val av valberedning 2021
Valmötet föreslår omval av Anders Östnäs och Anders Stenlåås.
8) Övriga frågor
Om ni har någon fråga som ni vill ta upp så vänligen maila någon i presidiet senast 13 december.
Om någon eller några medlemmar vill föra fram andra kandidater, så ombeds ni kontakta valberedningen,
Anders Östnäs (ostnasanders@gmail.com) eller Anders Stenlåås (anders@stenlaas.se). Detta behöver
göras senast 13 december.
I nästa utgåva av Gillat, nr 46 / december, kommer vi att publicera protokoll från valmötet 2020. Detta
kommer också att läggas ut på vår hemsida.

Idrottsgillets stora pris ungdomsstipendier tillfaller…
Eftersom vi inte kan genomföra decembermötet på plats kommer utdelningen av dessa priser och vem
som tilldelats dem att genomföras vid vår första sammankomst 2021.

Julquiz
En pandemi får ju inte göra att allt ställs in. I samband med nästa utgåva av Gillat kommer vi att bjuda på
ett traditionellt julquiz – helt fri från smittspridning. Alla hjälpmedel är tillåtna (utom att muta
frågeställaren) dock kan jag inte garantera att er dator är fri från virus och vad ni än gör, använd ingen
sprit på tangentbordet…
Frågorna är i år kopplade till Idrottsgillets fyra genomförda sammankomster samt ytterligare några frågor
som kan relateras till vår verksamhet och Sparbanken Skåne Arena.
Priser utlovas till den eller de som först inkommer med samtliga korrekta svar. Svaren mailas till Per
Hällström på e-post 11peleha@gmail.com.
NÄSTA TRÄFF – ja, den som det visste…
Detta år har gått till historien som det mest konstiga de flesta av oss upplevt.
Vi hade ett par intressanta profiler på gång för november månad. Som vi tidigare aviserat hade vi planerat
att bankmannen, Beatleskännaren och lundaprofilen Staffan Olander skulle komma för att berätta om sin
nya bok. Den hann inte bli klar och då försökte vi med en annan intressant profil. Tyvärr blev vi nödgade
att skjuta även den sammankomsten på framtiden på grund av de hårdare restriktioner som
Folkhälsomyndigheten och Regeringen utfärdat. Dessa träffar får anstå till nästa år.
Under detta år har vi endast kunnat genomföra fyra sammankomster – Per-Olof Bengtsson (orientering),
reunion av Lugis guldlag från 1980 (handboll), besök i Skrylle (friluftsliv) och Gunnar Mueller (golf) –
mot vanligtvis det dubbla.

Vi behöver din hjälp!!!
Tipsa gärna så vi får fler på våra träffar
Vi är 161 medlemmar (ordinarie, hedersmedlemmar, särskilda medlemmar) i Idrottsgillet i Lund. Vi ser
gärna att så många som möjligt av er kommer på våra träffar. Årets träffar har visserligen varit välbesökta
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.

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.

Mest besökta – ska rekordet slås?
Här är Idrottsgillets topp 10-lista. I samband med Lugis reunion 28 februari med SM-guldhjältarna från
1980 så tog de sig in på pallplats, dock inte ända upp. Vi hoppas förstås på att pandemins ska försvinna
och att vi kan bjuda på intressanta och välbesökta sammankomster 2021.
1) 75 Olof Lundh – 14 mars 2016
2) 73 Björn Eriksson – 16 feb 2016
3) 70 Reunion med Lugis guldhjältar från 1980 – 28 feb 2020
4) 64 Gunder Hägg, Arne Andersson, Lennart Strand – 5 dec 1991
5) 62 Jörgen Persson – 28 jan 2019
6) 60 Kim Ekdahl du Rietz – 23 jan 2018
60 Percy Nilsson – 26 feb 2018
8) 59 Julbord med Simon Jeppsson/Mats Andersson – 13 dec 2016
59 Julbord med Bertil Andersén/Caj-Åke Andersson – 10 dec 2019
10) 56 Julbord med Roland Andersson – 4 dec 2017
56 Idrottsgillet 30 år med Mats Andersson/Ronnie Hellström/Peppe Eng – 24 okt 2018

Sparbanken Skåne Arena
Idrottsgillets presidium/ Michael Eng, Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Per Hällström, Lars Bosrup och Jan-Olof Ericsson.

