
 

 

Välkommen till  
Idrottsgillets 247:e sammankomst   

onsdag 7 december 2022 kl. 18:00 i 
Kraftringen Lounge (med glöggmingel från 17:30) 
 

Vårt traditionella JULMÖTE 
 
* Julmiddag 
Vårt julbord sker i vanlig ordning i samband med decemberträffen 
Kall/delvis varm jultallrik med några varma potatisar, köttbullar, julskinka, 2 
sorters sill, gravad lax med gravlaxsås, ägg med majonäs o räka, rökad korv, 
rödbetssallad, grovt bröd, ost. Dansk fläskesteg med äppelmos, rödkål och 
kokt potatis, skysås. Ris a lá malta med saftsås. Kaffe med kaka. 
 
* Valmöte 
Dagordning 1) Val av mötesordförande, 2) Mötets behöriga utlysande, 
3) Val av två justerare, 4) Val av president 2023, 5) Val av styrelseledamöter 2023, 6) Val av två revisorer 2023, 7) Val 
av valberedning 2023, 8) Övriga frågor. 

* Intervju med mottagare av Idrottsgillet stora pris 2022 
Vi kommer att presentera årets mottagare av Idrottsgillets stora pris för 2022 och naturligtvis bjuda på en intervju med vår 
pristagare.  
 
* Idrottsgillets ungdomsstipendium för 2022 tillfaller… 
Vi delar ut vårt populära ungdomsstipendium, som i år tillfaller en ung lovande idrottsutövare som svarat för uppmärk-
sammade insatser under året och som i likhet med många av våra ungdomsstipendiater säkert kommer att höra talas om 
sig framöver. 
 
* Intervju med en aktuell person 
Vi kommer att bjuda på en intervju med en person som vi hoppas kunna ”ställa mot väggen” och som vi gärna vill ska 
blicka framåt och se vad som göms i kristallkulan för 2023. 
 
* Julquiz 
Vi bjuder också på vårt traditionella julquiz. Vi har under året genomfört ett flertal sammankomster och flera av frågorna 
kommer att handla om de personer som besökt oss och en del frågor kommer också att handla om andra begivenheter 
inom Lundaidrotten. Så ett tips kan ju vara att läsa in sig på dessa evenemang och kanske är det en fördel att ha besökt 
dessa. Ingen detalj kan vara för liten… 
 
* Jullotteri 
Det blir ett jullotteri med flera värdefulla priser. Alla medlemmar får varsin lott, som kan leda till en tidig julklapp… 
 

Glöggmingel från 17:30.  
Pris julbord 260 kronor (subventionerat för medlemmar, 300 kr för icke-medlemmar). Lämpliga 

drycker köps i baren. 
Anmälan senast torsdag 1 december 2022 till 

Kay Nilsson via mail kaynilsson@yahoo.se eller på telefon 070 655 40 26 
Ta gärna med en gäst eller flera! Varmt välkomna hälsar 

IDROTTSGILLET I LUND 
Michael Eng, Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Lars Bosrup, Jan-Olof Ericsson och Per Hällström 


