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HÖSTENS AVSLUTANDE SAMMANKOMST 
MED VALMÖTE, JULBORD OCH LITE ANNAT 
* Torsdag 2 december kl. 18:00 - Julbord 
Vårt julbord sker i vanlig ordning i samband med 
decemberträffen och i år har vi ett späckat program.  
Vi börjar med glöggmingel 17:30 och sedan öppnar vi med 
valmötet 18:00 innan vi sätter tänderna i julbordet. 
Kostnaden för julbordet är 290 kronor, subventionerat 
för medlemmar (icke-medlemmar betalar 350 kronor).  
Anmälan senast torsdag 25 november. 
- Som traditionen bjuder blir det ett valmöte under denna kväll. 
- Vi kommer att bjuda på ett par intervjuer med personer som fått hedersbetygelser för sina mångåriga 
insatser inom sina idrotter. 
Vi kommer också att kort sammanfatta detta år och blicka framåt mot ett förhoppningsvis pandemifritt 
2022. 
- Vi delar ut vårt populära ungdomsstipendium till två ungdomar inom Lundaidrotten som svarat för 
uppmärksammade insatser. 
- Vi bjuder också på 12 kluriga julnötter i vårt traditionella julquiz. Och dessutom blir det ett jullotteri 
med flera mycket intressanta och värdefulla priser. Varje medlem erhåller en lott med chans till vinst. 
 

Kallelse till valmöte 2021 
Enligt stadgarna ska kallelse till valmöte skickas ut senast tio dagar i förväg. 
Valmötet kommer att ske i samband med årets sista sammankomst, Julmötet, och det kommer att ske 
torsdagen den 2 december kl. 18:00 i Kraftringen Lounge i Sparbanken Skåne Arena. 
Dagordning 
1) Val av mötesordförande 
Valberedningen föreslår… 
2) Mötets behöriga utlysande 
Kallelse har skickats ut i samband med Idrottsgillets nyhetsbrev nr 45, november 2021. Kallelse ska 
enligt stadgarna vara medlemmarna till hands senast 10 dagar innan mötet. 
3) Val av två justerare 
Valmötet föreslår... 
4) Val av president 2022 
Valberedningen föreslår… 
5) Val av fem styrelseledamöter 2022 
Valberedningen föreslår… 
6) Val av två revisorer 2022  
Valberedningen föreslår... 
7) Val av valberedning 2022 
Valmötet föreslår... 
8) Övriga frågor 
 
I nästa utgåva av Gillat, nr 55 / december 2021, kommer vi att publicera protokoll från valmötet 2021. 
Detta kommer också att läggas ut på vår hemsida. 
 



 

 

Vinnare av Idrottsgillets stora pris 2021 
På grund av att Tomas Axnér är i väg på landslagsuppdrag, delades detta 
pris ut tisdag 9 november i samband med sammankomsten med honom 
och Johanna Wiberg. Tomas är väl värd detta pris vilket utdrag ur 
motiveringen till utnämningen nedan visar. 
”Tomas Axnér har genom sin gedigna bakgrund som handbollsspelare 
utvecklat en unik kompetens inom handbollssporten. Med en aktiv karriär 
som började i Lödde HK, sedan i både H43 och LUGI samt spel i tyska 
Bundesliga. Han har ett unikt rekord med över 1 000 mål i de båda högsta 
serierna i Tyskland och Sverige. 
Sedan mars 2020 är Tomas förbundskapten för det svenska damhandbollslandslaget. Med sin 
analysskärpa och sitt taktiska kunnande lade han grunden till landslagets framgångar vid OS i Japan 
tidigare i år.” 
Stort grattis till Idrottsgillets Stora Pris 2021! 
 

Välbesökt sammankomst med handbollsduon Axnér-Wiberg 
Mitt i förberedelserna inför VM i Spanien i 
december, passade Idrottsgillet på att få ett 
samtal med succétränarna från OS i Tokyo i 
somras. 
Det blev en mycket lyckad träff med 50 åhörare. 
Det är fantastiskt spännande att höra Tomas 
Axnér och Johanna Wiberg berätta om förarbetet 
inför OS och hur väl det utföll.  
Det var mycket intressant att höra deras syn och 
även samsyn på ledarskap och hur de skapat en 
fin balans i truppen med spelarnas olika 
egenskaper som utgångspunkt. 
Stort tack till Emme Adébo, som med sina 
initierade kunskaper om handboll, skötte intervjun på ett föredömligt sätt. 
 

Nya medlemmar 
Vanligtvis brukar nya medlemmar få presentera sig i samband med våra sammankomster. Allt eftersom 
de nya medlemmar som kommit till oss under hösten kommer de att få presentera sig även på kommande 
sammankomster. 
Här är de nya medlemmar vi registrerat under hösten 2021 fram till dags dato. 
Ulf Andersson – började min karriär som brottare i Kävlinge, men det blev snart handboll som målvakt i 
Kävlinge HK. Spelade även i H 43 som junior. Följer numera H43, LUGI och HK Malmö från läktaren. 
Per-Olof Eliasson – kallas för “Poe”. Handbollsfostrad i Eslövs HF och kom till Lugi Handboll 1982 
via Östersunds HK. Spelade i Lugi A-lag 1982 till 1985 och därefter 2 säsonger i IFK Malmö. 
Kent Larsson – har varit engagerad i H 43. 
Pehr-Ewald Nilsson – spelat fotboll i Hörby FF. Är numera stor supporter till MFF i fotboll och Lugi i 
handboll. 
Mats Renntun – spelar golf och är medlem i Eslövs GK och varit aktiv i Teckomatorp och Lunds FF i fotboll. 
Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna och samtidigt kan vi meddela att det finns plats för fler! 
 

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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