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Med en abrupt avslutning på den sportsliga 
säsongen kan vi i skrivande stund konstatera att 
även den administrativa säsongen går mot sitt 
slut. Formellt avslutade vi vårt verksamhetsår 
den 30 april, men sammanställningen av den 
fortsatte samtidigt som planeringen av den 
kommande säsongen tog fart. Det har varit hän-
delserikt år, där damlagets avancemang till SSL 
självklart sticker ut. Ett stort grattis till dem, men 
också till hela vår förening totalt. Det känns så 
klart lite speciellt att plötsligt vara en ”SSL-för-
ening”! Att vi under året också fick tillgång till 

den nya Lerbäckshallen är något som måste 
uppmärksammas i en text som denna. Tyvärr 
hann vi knappt installera oss och börja spela 
matcher innan all verksamhet ställdes in. Men nu 
är vi bara ännu mer taggade på att få se våra 
spela där till hösten. Hoppas att vi till hösten 
ses där eller i någon annan av de hallar vi har 
verksamhet i.

Trevlig sommar önskar jag och hela styrelsen!

Anders Nåfält - Ordförande IBK Lund

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Information om årsmöte för de båda föreningar-
na IBK Lund och IBK Lund Elit.
Enligt föreningens stadgar skall årsmöte för fö-
regående verksamhetsår hållas senast 31 juli.
Med hänvisning till att del av styrelsen varit 
drabbad av coronavirus konstaterar vi att vi 
inte i tid klarat att få det ekonomiska bokslutet 
färdigställt och reviderat för att årsmötet ska 
kunna hållas inom ovanstående tidsram. Vi har 
därför varit kontakt med både RF och SIBF och 
där fått sanktionerat att vi kan hålla årsmöte 
först i augusti. Ett preliminärt datum för årsmöte 
är därför utställt till torsdagen 28 augusti. 

Formell kallelse med plats och tid kommer att 
meddelas senare. Enligt stadgarna skall en 
sådan kallelse delges medlemmarna senast tre 
veckor innan mötet.

Vecka 27-29 kommer kansliet att ha semester-
stängt och därmed vara obemannat.

Med nya leverantörer till föreningen i form av 
Innebandyesset, Puma och Oxdog, ska förening-
en kitta upp våra spelare med nya matchkläder 
från Puma. Under denna vecka, v.26, finns det 
möjlighet för våra lag att prova kläder på kans-
liet mellan kl.10:00-16:00 om ni önskar detta. 
Anser ni att en utprovning inte är nödvändig för 
ert lag så fyller ni i det beställningsformulär som 
kommer skickas ut till er måndagen den 22/6. 
Ifyllt formulär ska sedan skickas in till Johan 
Malmbjer eller Ludvig Nilsson senast fredagen 
den 3/7.

En ny digital klubbshop kommer att öppnas 
under juli på innebandyesset.se. Där kan ni som 
medlemmar handla all ni behöver inför komman-
de säsong.
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Under rådande omstädndigheter med 
COVID-19 så är IBK Lund, liksom många andra 
i vårt samhälle, svårt drabbade. Inkomstbring-
ande evenemang så som Lundalägret och Nova 
Open har fått ställas in till följd av detta. Likväl 
är det väldigt svårt att hitta nya sponsorer till 
föreningen. 
Med Dam Elits historiska avancemng till Svenska 
Superligan innebär detta också att det tillkom-
mer en hel del krav som behövs uppfyllas. Lunds 
Kommun går in och hjälper till med en del, men 
vissa saker behöver vi själva finansiera.
Därför har vi nu sjösatt projektet Fånga Bollen. 
En form av crowdfonding genom sociala medier 
där föreningen har som mål att samla in 300 
000 kr genom bidrag från företag och privat-
personer. 
Det finns olika nivåer för vad man som företag 
eller privatperson kan bidra med, där den som 
bidrar även får mer tillbaka för pengarna desto 
nivå man väljer att bidra med.
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Projektet Fånga Bollen

LÄS MER OM PROJEKTET HÄR

KONTAKTUPPGIFTER KANSLIET

Klubbchef: Johan Malmbjer
0763-44 64 17, info@ibklund.se

Föreningskoordinator: Ludvig Nilsson,
0760-24 06 89, ludvig@ibklund.se

Marknadsansvarig: Magnus Berglund
0709-73 25 86, marknad@ibklund.se

Kvällsöppet torsdagar till kl.17
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