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TACK för 2021 och GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 
Efter en oviss inledning på grund av pandemin kunde vi genomföra flera intressanta sammankomster under 
hösten. Naturligtvis hoppas vi på att den pandemi som förlamat samhället under snart två år ska försvinna och 
att vi kan fortsätta genomföra våra fantastiska träffar. 
Idrottsgillets presidium ber att få tacka för det gångna året och hoppas kunna se fram emot nästa år med 
många nya intressanta inslag 2022. 
Vi tackar Sparbanken Skåne Arena för att vi fått möjligheten att använda deras lokaler i samband med våra 
sammankomster. 
 

Sammanställning från valmötet 2 december 2021 
Vid valmötet 2 december 2021 blev det återval på samtliga poster i presidiet. Endast ett byte i 
valberedningen skedde.  
Vid det konstituerande mötet omvaldes 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 (fotograf, formuleringsexpert och 
idékläckare). Återval var det också på revisorerna (Calle Erlandsson och Leif Lindvall). I valberedningen 
fortsätter Anders Östnäs, medan Tommy Jönsson ersätter Anders Stenlåås, som vi tackar för gott arbete under 
flera år. 
 

Idrottsgillets ungdomsstipendium 2021 
I år uppmärksammade Idrottsgillet två unga lovande 
simhoppare från SK Poseidon. 
Idrottsgillets ungdomsstipendier 2021 tilldelades Elna 
Widerström och Nina Janmyr. 
Motivering till årets ungdomsstipendium: Båda har under 
året gjort fantastiska prestationer inom simhopp. Under 
årets Senior-SM tog de medaljer i samtliga grenar som de 
deltog i. Båda hopparna representerar också det svenska 
juniorlandslaget i simhopp där de gjort imponerande 
insatser. Simhopp är en mycket tuff gren men Elna och 
Nina har genom hård träning och målmedvetenhet visat 
att man kan lyckas med det omöjliga. Idrottsgillet önskar 
Elna och Nina lycka till i framtiden! 
 

Nästa sammankomst – 25 januari 2022 

Boka in 25 januari 2022 kl. 12:00. Förutom Lugi handboll finns ytterligare klubbar med representationslag i 
våra högsta serier. Vi träffar sportcheferna för IK EOS, Björn Göransson och för IBK Lund, Johan Malmbjer, 
samt ordförande för Lunds VK, Peter Ahlm, som kommer och berättar om sina verksamheter. 
 

Påminnelse om medlemsavgift för år 2022 
2021 hade vi trots pandemin sju sammankomster. Vi bjöd på en brokig samling intressanta personer, Gunnar 
Mueller, Ljubomir Vranjes, Åke Stolt, Johan Flinck, Staffan Olander, Tomas Axnér och Johanna 
Wiberg, och avslutade med vårt traditionella julmöte.  
Ett nytt år med fler spännande träffar väntar. Vi hoppas på stor uppslutning. Medlemsavgiften i Idrottsgillet 
för 2022 är oförändrad 250 kronor och du sätter in pengarna på postgiro 221532-5. Kom ihåg att skriva vem 
du är! 
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