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GOD FORTSÄTTNING PÅ 2022
Idrottsgillets presidium ber att få önska alla en god fortsättning på 2022. Tyvärr började detta år som det
förra med att vi dels var tvungna att ställa in, eller rättare sagt skjuta upp vår första träff, dels är tvingade
till att även i år ha ett digitalt årsmöte.
Det verkar dock som om restriktionerna börjar lätta och att vi därför kan sätta datum på vår nästa träff. I
vår pipeline har vi också några träffar till under våren, där vi dock ännu inte har fått klart med något
datum.

Årsmöte 2022 – måndag 21 februari 2021 kl. 17:00
På grund av pandemin kommer vi att genomföra årsmötet digitalt. Denna kommer att genomföras
måndagen den 21 februari 2022 med start kl. 17:00. Länk där man kan följa och delta i årsmötet
kommer att skickas ut i god tid innan. Här kommer kallelsen:
Kallelse till Årsmöte för Idrottsgillet i Lund
Dagordning
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringsmän.
4. Verksamhetsberättelse för 2021. Se hemsidan
5. Balans och resultaträkning för 2021. Se hemsidan
6. Revisionsberättelse. Se hemsidan
7. Fråga om ansvarsfrihet för presidiet för det gångna verksamhetsåret.
8. Ev. övriga frågor.
Nästa sammankomst

Måndag 14 mars kl. 12:00
Som sagt, den träff vi skulle haft i januari hoppas vi nu kunna genomföra måndag 14
mars 2022 kl. 12:00. Så boka in detta datum! Upplägget blir samma som vi annonserade i
den tidigare inbjudan.
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 och får svara på frågor från moderator Lasse Holmström.

Kommande sammankomst

Onsdag 20 april kl. 12:00
Vi har även gjort klart men ytterligare en sammankomst under våren, som
närmare bestämt blir onsdag 20 april 2022 kl. 12:00.
Då kommer Klara Andersson på besök. För er som inte vet vem hon är så
kan vi nämna att det kommer att bli den mest fartfyllda sammankomsten utan
konkurrens. Klara är en färgstark och lysande rallycrossstjärna som tål de
flesta tacklingar på tävlingsbanan och med flera uppmärksammande meriter
på sitt CV. Det ska bli väldigt intressant att träffa henne. Så, boka in också
detta datum i era kalendrar.

Fler träffar på G
Om allt går i lås har vi ett par intressanta träffar till under våren, men där vi ännu inte fått klartecken. Så, trots
pandemin har vi våra känselspön ute för att hitta nya intressanta personer att komma till våra träffar.

En medlem har lämnat oss
För ett tag sedan nåddes vi av det tråkiga beskedet att en av Idrottsgillets medlemmar, Eje Mårtensson,
har lämnat oss. Eje var en flitig gäst på våra sammankomster. Eje har sin idrottsliga bakgrund i handboll
där han i ungdomsåren representerade såväl Lugi som H43. Eje hann med att genomföra tio Vasalopp och
var på fritiden en positiv, ärlig och uppmuntrande deltagare i Gerda Tennissällskaps Golftour. Vi lyser
frid över hans minne och våra tankar går till nära och kära.

Mest besökta – när ska rekordet slås?
Här är Idrottsgillets topp 12-lista. I samband med Lugis reunion 28 februari med SM-guldhjältarna från
1980 så tog de sig in på pallplats, dock inte ända upp. Göran har grävt djupare i alla våra sammankomster
och kunde efter visst detektivarbete notera att två på vår topplista saknades. Dessa har nu inkluderats och
därför har vi nu tolv istället för tio på vår reviderade topplista.
Vi hoppas förstås på att pandemins ska försvinna och att vi kan bjuda på
intressanta och välbesökta sammankomster framöver och varför inte under
detta år.
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
62 Jonte Sjögren och Davis Cup-laget – 24 mars 1992
7) 60 Hans Chrunak – 4 februari 2005
60 Kim Ekdahl du Rietz – 23 jan 2018
60 Percy Nilsson – 26 feb 2018
10) 59 Julbord med Simon Jeppsson/Mats Andersson – 13 dec 2016
59 Julbord med Bertil Andersén/Caj-Åke Andersson – 10 dec 2019
12) 56 Julbord med Roland Andersson – 4 dec 2017
56 Idrottsgillet 30 år med Mats Andersson/Ronnie Hellström/Peppe Eng – 24 okt 2018

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 där vi presenterade våra ungdomsstipendiater.
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!

Vi behöver din hjälp!!!
Tipsa gärna så vi får fler på våra träffar
Vi är 150 medlemmar (ordinarie, hedersmedlemmar, särskilda medlemmar) i Idrottsgillet i Lund. Vi ser
gärna att så många som möjligt av er kommer på våra träffar. Även om flera träffar brukar vara
välbesökta finns det alltid 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.
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