Verksamhetsberättelse 2016 ‐ Ljusterö IS
Ljusterö IS hade 930 betalande medlemmar den sista december 2016. Det är förmodligen nytt
föreningsrekord och det gör Ljusterö IS till öns största förening.
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Möten och styrelsearbete
Årsmöte hölls den 21:a februari 2016. Styrelsen har haft sju protokollförda möten och ett stort antal
informella möten. En stor del av styrelsens arbete består av administrativt arbete. Till exempel
uppdatering av hemsida, facebooksida och anslagstavlor. Medlemshantering, hantering av närvarokort,
olika ansökningar om bidrag, hantering av fakturor och betalningar, kontakter med kommunen,
sponsorer, hantverkare, Ljusterö skola och andra samarbetspartners. Med mera! Förutom detta har
styrelsen på olika sätt varit delaktig och stöttat de olika aktiviteter som vi driver.
Fotbollsansvarig
Under våren 2016 infördes en ny roll/nytt ansvarsområde inom föreningen när Magnus Jönsson utsågs till
fotbollsansvarig. I rollen ingår bland annat att samordna praktiska frågor kring föreningens fotbollslag,
vara länken mellan styrelsen och fotbollsledarna och representera föreningen i kontakter/möten med
kommunen kring fotbollsfrågor. Magnus har gjort ett mycket bra arbete under 2016 och vart till stor hjälp
för styrelsen och föreningen. Magnus har varit adjungerad till vissa styrelsemöten och deltagit på flertalen
möten med kommunen för att säkra tränings‐och matchtider för fotbollen.
Verksamhet
1. Ljusterö IS har tre ungdomsfotbollslag: Pojkar/flickor 04 deltog framgångsrikt i S:t Erikscupen där
de vann de flesta matcherna. De hade även framgångar i en träningsturnering på Åland som de
vann och under våren bärgades en fin andra plats i IFK Österåkers turnering 1:a majpokalen.
Pojkar/flickor 07 spelade för första året matcher i S:t Erikscupen. Vårt yngsta lag pojkar/flickor 09
spelade inga matcher utan nöjde sig med träningar. Ungdomsfotbollen engagerar cirka 40
barn/ungdomar, även några från fastlandet, och leddes av följande engagerade och duktiga
ledare/tränare: Helena Westerberg, Tomas Dahl, Ebbe Anderson, Kathrine Andersson, Jonas
Claeson, Joe Bentley, Mårten Andersson, Per Bonderud, Susanne Jörgensen, Stefan Eriksson,
Stefan Tidbeck och Joakim Johansson.
2. Tennisskolan arrangerades under fyra sommarveckor under ledning av Jonas Nilsson. Återigen
lockade den ett stort antal deltagare och var i princip fullbokad. Förutom tennisskolan så spelades
det mycket tennis på våra två grusbanor på Laggarsviks IP. Flera hundra av våra medlemmar
bedöms utnyttja tennisbanorna. Ljusterömästerskap i tennis arrangerades i juli.
3. Gymmet vid skolan har hållits öppet två kvällar per vecka under vår‐ ochh höstterminen.
4. Sommarfotbollen för barn och ungdomar upp till 15 arrangerades sedvanligt av Rune Tibbelin
under juni, juli och augusti.
5. Kickboxningsträning i grupp har genomförts under vår‐ och höstterminen under ledning av Jennie
Öberg. Antalet deltagare varierar mellan 5‐10 per gång.
6. Under vår‐ och höstterminen fortsatte det populära passet funktionell styrketräning som leddes
av Anna‐Karin Claeson.
7. Under sommaren genomförde Anna‐Karin Claeson även en utomhusvariant av passet Funktionell
styrketräning på Laggarsviks IP.
8. Pingis spelades en gång i veckan av både vuxna och barn. Pingisen leds av Rune Tibbelin.
9. Innebandy spelas också en gång i veckan även det under ledning av Rune Tibbelin. Cirka 10
deltagare. Nytt för höstterminen var att en grupp för yngre barn startades upp.
10. Hundsektionen där Anders Lindhoff är ansvarig, träffas regelbundet 1‐2 gånger per vecka för att
bland annat träna lydnad och dressyr. Hundsektionen har haft cirka 10 deltagare som är med
regelbundet och ytterligare cirka 30 deltagare som är med då och då.

11. Boule spelas på Laggarsviks IP under sommarmånaderna. Ett gäng aktiva boulespelare träffas då
regelbundet och spelar på våra banor på Laggarsviks IP. Marianne Patriksson och Leif Lundahl
ansvarade för boule.
Idrottslyftet och samarbete med Ljusterö skola
Ljusterö IS har ett bra och nära samarbete med Ljusterö skola. Tillsammans deltar vi i det så kallade
Idrottslyftet, där vi kan söka pengar till aktiviteter på skoltid under förutsättning att Ljusterö IS deltar med
ledare i aktiviteterna. Tack vare samarbetet och pengar från Idrotslyftet kunde vi under 2016 bidra till
följande aktiviteter:
1. ”Pröva‐på‐dagen” genomfördes för fjärde året i rad i september. Nytt för 2016 var att alla
aktiviteter samlades vid Ljusterö Skola och att även Roslagskulla skolas elever deltog. Eleverna
fick prova på tennis, fotboll, handboll, golf, frisbee, kampsport och gymnastik under en hel dag.
2. Eleverna fick åka in till ”Eventdagen” i Åkersberga i maj. Där träffades en stor del av kommunens
skolelever och de fick under dagen prova på olika idrotter.
Idrottsplatsen i Laggarsvik
Idrottsplatsen, Laggarsviks IP, kräver mycket underhåll och så gott som daglig tillsyn under
sommarhalvåret. Under 2016 sköttes gräsklippning på fotbollsplanen av ledare och föräldrar inom
fotbollen och tennisbanorna underhölls av Stefan Grahn och Svante Borg.
Dricksvatten saknas på Laggarsviks IP. Ett antal åtgärder har genomförts de senaste åren utan att frågan
är löst. Frågan har stort fokus och styrelsen tog i slutet av 2016 fram en ny plan för genomförandet och
arbetet har startat under de inledande månaderna av 2017.
Arbetet med fiberprojektet avslutades under på Laggarsviks IP under hösten 2016. Österåkers stadsnät AB
har ett nyttjanderättsavtal för fiberdragningen och har för detta byggt ett mindre hus som ”fibercentral”
bakom pumphuset.
Under våren genomfördes en arbetsdag där föräldrar och ledare för fotbollslagen deltog.
Omklädningsrummen städades, ett förråd till gräsklipparen byggdes, en hel del träd och sly togs ner och
en massa skräp kördes i väg till tippen. Med mera.
Diket mellan fotbollsplanen och parkeringen har grävts ur ytterligare, för att förhoppningsvis få till en
något bättre dränering.
Ekonomi
Ljusterö IS har haft intäkter på cirka 355 000 kronor och kostnader på cirka 274 000 kronor. Ljusterö IS
hade en kassa på cirka 387 000 kronor vid årsskiftet 2016/2017 att jämföra med 301 000 kronor vid
årsskiftet 2015/2016.
Övrigt
Ljusterö IS deltar tillsammans med övriga föreningar i kommunen i Idrotts‐ och friluftsalliansen och har
deltagit i ett antal möten under året. Alliansens syfte är att gemensamt driva föreningsfrågor mot
kommunen. Aktuella frågor under 2016 har främst varit nya idrottsanläggningar och ett resultat av det
arbetet är bland annat en ny friidrottsanläggning och en ny multihall i Åkersberga. Efter årsskiftet har
kommunen även tagit beslut om fler nya anläggningar i kommunen. Dock finns ännu inget beslut kring en
anläggning på Ljusterö, men den finns på kommunens lista över kommande anläggningar.
Ljusterö IS deltog på Linanäs marknad i början av juli där vi gjorde reklam för vår verksamhet och även fick
in några nya medlemmar.
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