Verksamhetsberättelse 2017 ‐ Ljusterö IS
Ljusterö IS hade 879 betalande medlemmar den sista december 2017.
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Möten och styrelsearbete
Årsmöte hölls den 11:e mars 2017. Styrelsen har haft sex protokollförda möten och ett stort antal
kontakter via e‐post. 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 föreningen driver.
Fotbollsansvarig
Magnus Jönsson har på ett mycket förtjänstfullt sätt varit övergripande fotbollsansvarig i föreningen. 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 lagt ner mycket tid i sin roll och arbetet har varit till stor hjälp för styrelsen och
föreningen. Magnus har även varit adjungerad till vissa styrelsemöten och deltagit på flertalet möten med
kommunen för att säkra tränings‐och matchtider för fotbollslagen.
Verksamhet
1. Ljusterö IS hade tre ungdomsfotbollslag under 2017: Pojkar/flickor 04 deltog framgångsrikt i S:t
Erikscupen där de efter en stark vår till sist hamnade på en femte plats i den jämna tabellen. De
deltog även i flera cuper bland annat den stora ”Örebrocupen” i juni. Pojkar/flickor 07 spelade för
andra året matcher i S:t Erikscupen och deltog också i ett antal cuper. Vårt yngsta lag
pojkar/flickor 09 spelade inga matcher utan nöjde sig med träningar. Ungdomsfotbollen
engagerar cirka 40 barn/ungdomar, även några från fastlandet. Lagen leddes av följande
engagerade ledare och tränare: Helena Westerberg, Ebbe Anderson, Kathrine Andersson,
Carolina Frölander, Jonas Claeson, Joe Bentley, Mårten Andersson, Per Jansson, Susanne
Jörgensen, Stefan Eriksson, Stefan Tidbeck, Joakim Stefanides och Joakim Johansson.
2. Tennisskolan arrangerades under fyra sommarveckor under ledning av Jonas Nilsson. Som vanligt
var den i princip fullbokad och deltagarna över lag väldigt nöjda. Förutom tennisskolan så
spelades det mycket tennis på våra två grusbanor på Laggarsviks IP. Antalet bokade bantimmar
stannade på 722 timmar, vilket är en ökning med 35 procent jämför med 2016. 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‐ och höstterminen.
4. Sommarfotbollen för barn och ungdomar upp till 15 arrangerades enligt mångårig tradition av
Rune Tibbelin under juni, juli och augusti.
5. Pingis spelades en gång i veckan av både vuxna och barn. Pingisen leds av Rune Tibbelin och Bisse
Thyrberg.
6. Innebandy spelas också en gång i veckan uppdelat på en äldre och en yngre grupp. Även det
under ledning av Rune Tibbelin och Bisse Thyrberg.
7. 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.
8. 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 deltog 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 Idrottslyftet kunde vi under 2017 se till att
skolans elever 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
Föreningens egna idrottsplats, Laggarsviks IP, kräver mycket underhåll och så gott som daglig tillsyn under
sommarhalvåret. Under 2017 kunde vi glädjande nog anställa Morgan Nyman som vaktmästare på deltid.
Morgan ansvarade bland annat för att klippa gräset, göda fotbollsplanen och vattna tennisbanorna. Han
höll även allmän ordning, städade både ute och i våra förråd och la ner mycket möda på att få igång
tennisbanorna under våren.
Dricksvatten saknas på Laggarsviks IP. Under 2017 gjorde nya åtgärder för att få till dricksvatten, men
tyvärr utan något resultat. Frågan har nu tillfälligt parkerats eftersom kostnaderna för att få fram en vettig
lösning för dricksvatten bedöms vara alldeles för höga.
Österåkers stadsnät AB har ett nyttjanderättsavtal för fiberdragningen på Laggarsviks IP. Tack vare det
avtalet har vi nu en gratis wifi‐punkt på idrottsplatsen.
Under våren installerades nya ventiler i byggnaderna och taken inspekterades. El installerades i kiosken
och två nya däck byggdes framför tennishuset och framför kiosken. Belysningen riktades om och trasiga
lampor byttes till nya.
Under våren genomfördes en arbetsdag där föräldrar och ledare för fotbollslagen deltog.
Ekonomi
Ljusterö IS ekonomi är fortsatt stabil och följs löpande upp av styrelsen. Under 2017 har vi haft intäkter på
cirka 398 000 kronor och kostnader på cirka 428 000 kronor. De största intäkterna har varit
medlemsavgifter, uthyrning av tennisbanorna och bidrag från kommunen. De största utgifterna har varit
kostnader för drift och upprustning av Laggarsviks IP och kostnader för våra fotbollslag. Kassan var cirka
352 000 kronor vid årsskiftet 2017/2018 att jämföra med 387 000 kronor vid årsskiftet 2016/2017.
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 2017 har återigen varit nya idrottsanläggningar och ett resultat av det
arbetet är bland annat att en ny friidrottsanläggning håller på att byggas, en ny idrottshall ha invigts i
Skärgårdsstad och en ny multihall ska byggas i Åkersberga. Kommunen har även tagit beslut om fler nya
anläggningar i kommunen. Tyvärr finns ännu inte något beslut kring en anläggning på Ljusterö, men den
finns på kommunens lista över kommande anläggningar.
Ljusterö IS har också deltagit i arbetet med det ”Nya Idrottslyftet” – från triangel till rektangel, bland
annat på möten arrangerade av Stockholms Fotbollförbund och av kommunen/Idrotts och
friluftsalliansen. Aktiviteten har startats av Riksidrottsförbundet och syftar bland annat till att färre
barn/ungdomar ska sluta i tidig ålder med sitt idrottande och att idrottandet även ska fortsätta in i vuxen
ålder.
Ljusterö IS deltog på Linanäs marknad i början av juli där vi gjorde reklam för vår verksamhet.
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