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Lejonkulan Petanque Club Org.nr: 82 20 03 - 2158  
c/o Johan Nilsson Telefon: 070-557 82 77 
Westmansgatan 42 lgh 1202 Bankgiro: 695-1644 
582 16  LINKÖPING Swish: 123 197 58 87  
 e-post: ordforande@lejonkulan-pc.se  
 Hemsida: www.lejonkulan-pc.se 

Hej 
 
Sedan årsmötet har vi en ny styrelse som hunnit med två möten och därmed till fullo konstituerat sig 
även om det finns vakanser för en del uppdrag, bl a är Hallkommittén underbemannad då vi saknar 
ansvarig för såväl banor, caféteria som inköp. Anmäl eventuellt intresse via e-posten till mig, se 
nedan. 
 
Styrelsens konstitution för säsongen 2022: 
Ordförande – Johan Nilsson, vice ordförande och sekreterare – Anna Oldbring, kassör – Claes 
Åkerlund. Se övriga uppdrag på vår hemsida. 
 
En ny reseräkning har tagits fram och till kommande uppdrag ska den användas. Den kommer att 
finnas för nedladdning på vår hemsida och fungerar i kort som så att den som kört bil eller på annat 
sätt har lagt ut kostnader för själva resan, fyller i reseräkningen och skickar den till aktuell lagledare. 
Lagledaren skickar den vidare, den anses därmed attesterad, till kassören som i sin tur skickar 
pengarna till utfärdaren. 
 
Vi har fått en slant från Svenska Spel i det som kallas Gräsroten. För den oinvigde innebär det att 
man kopplar sitt spelkort på Svenska Spel till en eller flera förmånstagande föreningar och när man 
gjort det får de föreningarna någon promille i ”återbäring” varje gång man lämnar in en tipsrad, 
spelar på Lotto eller på något annat av Svenska Spels utbud. Om du inte redan gjort det registrera 

Lejonkulan Petanque som din klubb, det räcker med en klubb (vi får mer då      ) och sen spela, 

ansvarsfullt, givetvis. 
 
På årsmötet informerades om möjligheten att köpa kepsar, marinblå (matchar spelardressen) och 
med LEJs emblem broderat över skärmen, för 125 kr per keps. Om du vill ha en keps, eller fler, 
men ännu inte beställt så gör det på ekonomi@lejonkulan-pc.se Vi har sedan ett par år även en 
klubbpin som ni beställer genom att swisha 20 kr per pin till 070 557 82 77 som är mitt eget 
nummer. Sen levererar jag ”pinnarna”. Vill ni se hur de ser ut innan ni beställer så säg bara till. 
 
Slutligen inser vi alla att året går mot sitt slut och vi snart står inför ett nytt, vilket innebär att den av 
årsmötet fastställda och oförändrade medlemsavgiften ska betalas. Du betalar till bankgiro eller 
swish enligt nedan och glöm inte att ange vad betalningen avser, senast den 31.e januari. 

Medlemsavgifter 2022: 
Medlemsavgift senior 600 kr (inkl/exkl licens) 
Medlemsavgift senior förstagångs 150 kr (inkl licens) 
Medlemsavgift junior 100 kr (inkl licens) 
Medlemsavgift familj 1 200 kr (inkl licenser) 
Stödmedlem 200 kr (exkl licens, enbart möjlig för ”trotjänare”) 
Hedersmedlem 0:- (exkl licens, utses av styrelsen)  

Slutligen får jag passa på att önska en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och så hoppas vi alla på 
en fortsättning utan vidare restriktioner. 

 
  Ordförande 
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