Medlemsnytt 1-2020
Ordföranden har ordet
Guldklubbsvänner!
Jag önskar er allt gott och hoppas att oron i
världen på grund av coronaviruset ska
minska framöver, så att tryggheten åter ska
öka. Hela Sverige är drabbat för närvarande,
inte minst olika idrottsarrangemang, och vi
kan bara avvakta. Eftersom många av våra
medlemmar befinner sig i riskzonen
kommer vi inte att ordna några träffar de
närmaste månaderna.
RF-SISU Skåne är det nya namnet på den
sammanslagning som skett mellan Skånes
Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna
Skåne från och med den 1 januari 2020.
Conny Lindvall
Den nya hemsidan är under framväxt och kan nås på www.rfsisu.se. Klicka vidare till RFSISU Skåne. Genom att klicka på: Om oss, så hittar du Guldklubben och Förtjänsttecken som
två av underrubrikerna.
Under året behöver vi alla i Guldklubben hjälpas åt med att söka idrottsvänner i våra
föreningar och förbund, som kan premieras med förtjänsttecken. Ta gärna kontakt med någon
i styrelsen eller Liselott Lindahl på RF-SISU Skånes malmökontor för information och hjälp.
Nästa års Riksidrottsmöte är i Uppsala i maj, vilket innebär att vi måste nominera kandidater
till Riksidrottsförbundets förtjänsttecken och skicka in dessa ansökningar senast den 1/9 till
RF-SISU Skåne – Se hemsidan. Den aktuella ansökningsblanketten är dock inte på plats ännu.
Hallands Guldklubb har varit i kontakt med oss och berömt vår hemsida. Det finns tankar på
framtida samarbete mellan våra guldklubbar. Vi var inbjudna till deras årsmöte den 28 mars,
men det är inställt tills vidare.
Vid vårt eget årsmöte den 4/3 i Lund diskuterade vi vår verksamhet och programutbud.
Har du några tips eller kontakter? Hör gärna av dig! Håll ut och ta väl hand om er!
Min förhoppning är att vi kan träffas den 11/8 för BOULE-tävlingen i Höör.
Conny Lindvall

Guldklubbens årsmöte 2020
Ordförande Conny Lindvall hälsade de 10 medlemmarna välkomna till årsmötet den 4 mars
2020 i EOS-hallen i Lund och förmedlade en hälsning från hedersmedlemmen Tore Green
och vice ordföranden, nyopererade, Roger Gottfridsson, vilka tyvärr inte kunde närvara.
Dagordningen genomgicks och verksamhets och- förvaltningsberättelser samt revisorernas
berättelse godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Guldklubben har under året fått 13
nya medlemmar, vilket är glädjande.
Medlemsavgiften beslöts vara densamma som tidigare, 150 kr/år. Verksamhetsinriktning och
budget för 2020 godkändes. Även detta år har RF-SISU Skåne tilldelat Guldklubben ett
bidrag på 15 000 kr och ett stort tack riktades till distriktsförbundet.
Conny Lindvall omvaldes till ordförande för ett år och Roger Gottfridsson, Erwin Apitzsch
och Carin Nilsson Green omvaldes för ytterligare 2 år i styrelsen. Valberedningen, KarlGustav Holmgren, Tore Green och Göran Nilsson omvaldes likaså, revisorerna Ewald Fridèn,
Lennart Molander och som suppleant Gert-Åke Ivarsson valdes för ett år.
Från mötet kan noteras att K-G Holmgren berömde utgivandet av Medlemsnytt och hoppades
på en fortsättning och Gert Stridh beklagade att så få medlemmar var närvarande, vilket
följdes av en kort diskussion.
Efter årsmötet bjöds det på en sallad och under måltiden fick vi höra två berättelser från våra
medlemmar. Anders Sjölin från Landskrona gav oss sin historia om tiden då han jobbade
utomlands i Indien, Australien, USA och Nigeria.
Tyvärr hade några utlandsvistelser avbrutits
på grund av politiska händelser. Anders har
varit mångårig medlem inom Skånes
Skolidrottsförbund där han var
tävlingsansvarig och bland annat ansvarig
för friidrottens tävling Mjölkkannan under
hela 40 år! Vill man idag träffa Anders ska
man besöka Landskrona slott där han är
ciceron som forne slottsherre Jörgen Brahe
(bror till välkände Tycho) som berättar om
sitt herresäte.
Anders Sjölin berättar
En helt annan historia fick vi av vår sekreterare Erwin Apitzsch från årets Vasalopp. 75-årige
Erwin deltog i sitt 45:e vasalopp i följd!!!!!! En strong prestation! Efter den snöfattiga vintern
var förutsättningarna inte de bästa, varken förberedelserna eller under själva loppet, men
Erwin kämpade trots dåligt fäste, svåra spår och uppnådde sitt mål att komma till Mora i tid.
Vad blir nästa mål? 50 lopp i följd? Ett stort Grattis till en kämpaprestation!
Carin Nilsson Green

Basketmatch IK EOS mot Luleå Basket i dam Basketligan.
Björn Göransson, klubbdirektör i basketklubben IK EOS, gav oss information inför kvällens
match. Luleå Basket är en gigant i dagens dambasket med många SM-tecken. De har en stor
verksamhet, deras matcher lockar storpublik och har många profiler i sitt lag, bland andra
framgångsrika amerikanska spelare. IK EOS ligger på 8:e plats i ligan och är klara för slutspel
(vilket senare ställdes in pga coronaviruset), och en tuff match väntade för Lundalaget.
Matchen började i ett högt tempo av Luleålaget där
lagets stjärna Natisha Hiedeman briljerade med
snabba finter och förflyttningar och laget visade hög
precision i skotten och satte många 3-poängare. EOS
hade svårt att hänga med i tempot och missade
många skottförsök. Efter två perioder ledde Luleå
med 51–26.
Efter halvtidsvilan kom EOS ut med mer energi, fick
igång skyttet och höll nästan jämna steg med
motståndarna, 17–19 och 15–19 blev resultaten i de
två sista perioderna. Vi fick också se blott 17-åriga
Julia Nyström i EOS i aktion, en stor talang som vi
säkert får höra talas om i framtiden. Luleå vann
matchen med 89–58, gick upp i serieledning, och
blev efter Ligans spelstopp (på grund av
coronaviruset) vinnare av serien 2020.

Inför matchen
IK EOS ska ha en eloge för ett trevligt arrangemang och ett stort tack för allt tillmötesgående
inför och under vårt årsmöte.
Carin Nilsson Green

Meddelande från kassören
Det var som "sjutton".........17 medlemmar har troligtvis glömt att betala in sin medlemsavgift
2020. Om du tillhör dem kan du sätta in 150 kronor på bg 301-5591 och ange ditt namn.
Kassören bugar och tackar.
Lennart Willemo

Lund den 29 mars 2020
Erwin Apitzsch
Redaktör

