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Nästa sammankomst

Onsdag 20 april kl. 12:00
Ännu en fantastisk utmärkelse för vår nästa gäst!
Till sammankomsten onsdag 20 april 2022 kl. 12:00
kommer vi att få stifta bekantskap med rallycrossstjärnan
Klara Andersson.
Bland många förnäma utmärkelser kan Klara nu lägga
ännu en prestigfylld utmärkelse, Motorsport Female Of
The Year till sina många meriter.
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.

Årsmötet 2022
På grund av pandemin genomfördes årsmötet digitalt. Det
skedde måndagen den 21 februari 2022.
I Michael Engs frånvaro utsågs Jan-Olof Ericsson till
ordförande, Lars Bosrup till sekreterare medan Göran
Gustavsson och Per Hällström utsågs att justera
protokollet. Verksamhetsberättelsen, balans- och
resultaträkning och revisionsberättelse för 2021, som finns
på hemsidan, godkändes. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Då inga övriga frågor fanns tackade
ordföranden och förklarade årsmötet avslutat.

Lyckad sammankomst med tre av Lunds elitklubbar
Mycket i Lund kretsar
kring handboll. Därför
bjöd vi in tre
representanter som lite i
skuggan av handbollen
bedriver väldigt stora
verksamheter och
samtidigt har lag i våra
högsta serier.
Måndag 14 mars 2022
informerade Peter Ahlm,
ordförande i Lunds
Volleybollklubb, Björn
Göransson, sportchef för
IK EOS och Magnus
Berglund i IBK Lund om
sina verksamheter i
allmänhet och deras elitlag i synnerhet. Lasse Holmström guidade oss genom mycket intressanta berättelser
och många blev imponerade över så många utövare alla dessa föreningar sysselsätter varje vecka året om.

Stor vollybollturnering till Lund avslöjar förbundschefen
Som en bonus var Simon Dahl, förbundschef
för alla Sveriges volleybollandslag, på plats vid
träffen måndag 14 mars.
Några kanske minns att han nådde stora
framgångar i beachvolleyboll och tillsammans
med Björn Berg (ni minns kanske
konstellationen Berg o Dahl) nådde de
åttondelsfinal vid OS 2004.
Simon berättade om att det svenska
damlandslaget i volleyboll kommer att spela
sina fyra hemmamatcher i stortävlingen
European Silver League i Idrottshallen i Lund i
juni.
Arrangemanget sker i samarbete mellan Svensk
Volleyboll, Visit Lund, Lunds kommun och
just Lunds VK.
Det svenska landslaget, med lundafödda
systrarna Haak i spetsen, nådde stora
framgångar med en femteplats i EM i höstas.
European Silver League handlar om
dubbelmöten med hemma- och bortamatcher.
Speldatumen för Sveriges hemmamatcher är:
Lördag 4/6 Sverige-Portugal
Söndag 12/6 Sverige-Estland
Lördag 18/6 Sverige-Luxemburg
Onsdag 22/6 Sverige-Slovenien

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.

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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