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HÖSTENS AVSLUTANDE SAMMANKOMST 
MED VALMÖTE, JULMIDDAG OCH LITE TILL 
* Onsdag 7 december 2022 kl. 18:00 
Vår traditionella julsammankomst 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 valmöte 
18:00 innan vi sätter tänderna i julmaten. 
Kostnaden för julbordet är 260 kr, subventionerat för 
medlemmar (icke-medlemmar betalar 300 kr).  
Anmälan senast torsdag 1 december. 
- Som traditionen bjuder blir det ett valmöte under denna kväll. 
- Vi delar ut Idrottsgillets stora pris till en person som gjort sig förtjänt av att uppmärksammas för sina insatser. 
- Vi delar ut vårt populära ungdomsstipendium till en lovande idrottsungdom inom som svarat för 
uppmärksammade insatser under året. 
- Vår eminente utfrågare/moderator Lasse Holmström kommer intervjua pristagarna och dessutom ställa en 
handbollsprofil mot väggen. 
- Vi bjuder också på 12 kluriga julnötter i vårt traditionella julquiz.  
– Dessutom blir det ett jullotteri med flera mycket intressanta och värdefulla priser. Varje medlem erhåller en lott 
med chans till vinst. 
- Vi kommer också att kort sammanfatta detta år och blicka framåt mot ett intressant 2023. 
 

Dagordning valmöte 2022 
Enligt stadgarna ska kallelse till valmöte skickas ut senast tio dagar i förväg, vilket gjordes 23 november i samband 
med inbjudan till Idrottsgillets 247:e sammankomst. 
Valmötet kommer att ske i samband med årets sista sammankomst, Julmötet, och det kommer att ske onsdagen 
den 7 december kl. 18:00 i Kraftringen Lounge i Sparbanken Skåne Arena. 
Dagordning 
1) Val av mötesordförande Valberedningen föreslår… 
2) Val av mötessekreterare Valmötet föreslår… 
3) Mötets behöriga utlysande Kallelse har skickades ut i samband med Idrottsgillets  
 inbjudan nr 63, november 2022. 
4) Val av två justerare.  Valmötet föreslår... 
5) Val av president 2023.  Valberedningen föreslår… 
6) Val av styrelseledamöter. (vice presidenter) 2023.  Valberedningen föreslår… 
7) Val av två revisorer 2023.  Valberedningen föreslår... 
8) Val av valberedning 2023.  Valmötet föreslår... 
9) Övriga frågor. 
10) Mötet avslutas. 
I nästa utgåva av Gillat, nr 65 / december 2022, kommer vi att publicera protokoll från valmötet 2022. Detta 
kommer också att läggas ut på vår hemsida. 
 

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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