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GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
Idrottsgillets presidium ber att få tacka för det gångna året och hoppas i likhet med en hel värld kunna se
fram emot nästa år och för vår del nya intressanta inslag 2021.
Vi tackar Sparbanken Skåne Arena för att vi fått möjligheten att använda deras lokaler i samband med
våra sammankomster.
Inställd Julavslutning, men Valmöte med idel omval
Vid Valmötet 14 december 2020 blev det återval på samtliga poster i presidiet. Vid det konstituerande
mötet utsågs Michael Eng till president. Till presidiets vicepresidenter valdes Göran Gustavsson (ansvarig
för hemsida och Idrottsgillets facebooksida), Lars Bosrup (mötessekreterare), Kay Nilsson (skattmästare),
Per Hällström (gillespräntare) och Jan-Olof Ericsson. Återval var det också på revisorer (Calle Erlandsson
och Leif Lindvall) och valberedning (Anders Stenlåås och Anders Östnäs).
Vi hade så klart kunnat avslöja årets pristagare till Idrottsgillets stora pris och Idrottsgillets
ungdomsstipendium för 2020. Den hemligheten får vi hålla på fram till första sammankomsten nästa år.

Julquiz
En pandemi får inte göra att allt ställs in. Inom några dagar kommer vi att bjuda på tolv traditionella
julnötter. Alla hjälpmedel är tillåtna, utom att muta frågeställaren. Dock kan vi inte garantera att er dator
är fri från virus och vad ni än gör, använd ingen handsprit 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

”Står fortfarande skrivet i stjärnorna…”
Som var och en förstår kan vi i dagsläget inte säga något om när vi kan genomföra vår första
sammankomst 2021. Vi hoppas så klart att det kan bli i slutet av januari, men det är för tidigt att ens
spekulera i om detta. Så fort vi får klartecken om att restriktionerna om antal deltagande hävs så kommer
vi så klart att bjuda in till nya sammankomster.
Den första kommer att innehålla årsmöte och så kommer våra pristagare att få sina rättmätiga priser.

Snart 2021 och påminnelse om medlemsavgift för nästa år
2020 har vi tyvärr tvingats ställa in hälften av de sammankomster vi planerat. Ändå hade vi några
intressanta träffar med orienteringsnestorn Per-Olof Bengtsson i januari, reunion av Lugis guldlag i
handboll från 1980 i februari, besök i Skrylle med information av intendenten Jenny Gustavsson med
korvgrillning och frågesport i september och i oktober kom Sveriges första golfproffs Gunnar Mueller.
Ett nytt år och förhoppningsvis kan vi återuppta vår huvudsakliga medlemsverksamhet med fler
intressanta träffar 2021. Vi hoppas förstås på stor uppslutning så fort vi kommer igång igen.
Medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2021 är oförändrad 250 kronor och du sätter in pengarna på postgiro
221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är!

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.
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