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Årsmöte 2021 – måndag 22 februari 2021 kl. 17:00
För första gången genomfördes Idrottsgillets årsmöte digitalt. Förutom presidiet som till 5/6 var på plats
fysiskt hade vi en knapp handfull digitalt uppkopplade medlemmar.
Protokollet finns publicerat på Idrottsgillets hemsida och kan nås via denna länk:
http://www.idrottsgilletlund.se/Arsmote/Arsmotesprotokoll20210222.pdf
På hemsidan, https://idrottsgilletilund.se/, hittar ni också verksamhetsberättelse, revisionsrapport och
bokslut för 2020.
Vi hoppas förstås framöver att få igång våra träffar med så många medlemmar som möjligt på plats.
Nya medlemmar
Vanligtvis brukar nya medlemmar få presentera sig i samband med våra sammankomster. Eftersom vi
inte haft någon fysisk sammankomst sedan oktober förra året tänkte vi presentera de nya medlemmar som
tillkommit under hösten 2020 fram till dags dato.
Thomas Lindhard – sedan 2019 chef på Arenan i Lund.
Staffan Olsson – spelar golf sedan många år.
Anders Weibull – har varit aktiv som långdistanslöpare. Motionerar numera med golf och tennis.
Lasse Wahlgren – har spelat tennis i tävlingssammanhang många år. Motionerar även med golf.
Lars Nevander – är med i Gerda TS och motionerar med att spela golf och tennis.
Jari Kajanne – idrotts- och fritidschef i Lund sedan 2020.
Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna och samtidigt kan vi meddela att det finns plats för fler!
Nästa träff – torsdag 15 april kl. 12:00
Eftersom det fortfarande råder restriktioner kring covid-19 så avvaktar vi med träff inomhus. Däremot gör
vi ett försök att träffas i utemiljö.
Boka därför in torsdagen den 15 april kl. 12:00. Då planerar vi att träffas på Vallgårdens GK i Åkarp.
Vi kommer att bjuda på korvgrillning, golfpro Gunnar Mueller har lovat att ge hugade spekulanter lite
swingtips och de som önskar kan också själva prova på att slå några slag. Mer information kommer i och
med att inbjudan till denna sammankomst skickas ut. Det går alldeles utmärkt att bjuda med vänner och
förhoppningsvis framtida medlemmar i Idrottsgillet i Lund.

Påminnelse om medlemsavgift för 2021
En hel del har redan betalat in medlemsavgiften så denna påminnelse gäller endast de, som ännu inte gjort
det. 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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