Verksamhetsberättelse 2018 ‐ Ljusterö IS
Ljusterö IS hade 748 betalande medlemmar den sista december 2018.
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Möten och styrelsearbete
Årsmöte hölls den 18 mars 2018. Styrelsen har haft fem protokollförda möten och ett stort antal
informella möten och 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 vi driver.
Mål och vision
Styrelsen påbörjade under hösten ett arbete med att ta fram mål och vision för Ljusterö IS. Arbetet
genomförs tillsammans med Stockholmsidrotten som stöttar med metod och processledare. En workshop
har genomförts och arbetet kommer att fortsätta under 2019. Förutom styrelsen deltog ledare och aktiva
medlemmar i workshopen.
Verksamhet
1. Tennisskolan arrangerades under fyra sommarveckor under ledning av Jonas Nilsson. Återigen var
de fyra veckorna i princip fullbokade med totalt drygt 100 deltagare.
2. Tennis. 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. Stefan Grahn är ansvarig för tennisverksamheten.
3. Gymmet vid skolan har hållits öppet två kvällar per vecka under vår‐ och höstterminen. Joakim
Romero har skött gymmet, öppnat och stängt.
4. Fotboll för nyanlända. På skolans grusplan har de nyanlända barnen tränat fotboll under ledning
av Joakim Stefanides.
5. Sommarfotbollen för barn och ungdomar upp till 15 år arrangerades sedvanligt av Rune Tibbelin
under juni, juli och augusti. Cirka 200 barn och ungdomar deltog. Fåglarö Flyers kom som tidigare
år över en kväll i juli för fotbollsmatcher mot våra sommarfotbollsspelare. Sommarfotbollen
avslutades i augusti med utdelning av diplom samt saft och hembakta bullar till alla deltagare.
Under sommarfotbollens kvällar höll Göran och Eva Claeson kiosken öppen, vilket var mycket
uppskattat.
6. Pingis spelades en gång i veckan av både vuxna och barn. Pingisen leds av Rune Tibbelin.
7. Innebandy spelas också en gång i veckan även det under ledning av Rune Tibbelin.
8. 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.
9. 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.
10. Padel var vår nya aktivitet under 2018. På den nya Padelbanan ordnade Ljusterö Padel prova‐på‐
tillfällen och träningar och banan kunde bokas för eget spel.

Idrottsplatsen i Laggarsvik
Vår egna idrottsplats, Laggarsviks IP, kräver mycket underhåll och så gott som daglig tillsyn under
sommarhalvåret. Under 2018 var Morgan Nyman anställd 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.
Ny Padeltennisbana. Våren 2018 upprättades ett nyttjanderättsavtal med Ljusterö Padel AB. Avtalet
innebar att Ljusterö Padel byggde en helt ny Padeltennisbana på Laggarsviks IP och vi kan därmed erbjuda
ytterligare en aktivitet på vår idrottsplats.
Ny boulebana. I och med den nya Padeltennisbanan så fick vi även en helt ny Boulebana eftersom
Padeltennisbanan byggdes på platsen för den gamla boulebanan. Boulebanan fick dessutom en mer
central plats intill tennisbanorna och fotbollsplanen.
Ytterligare förbättringar på idrottsplatsen var att nya bänkar har byggts, blommor har planterats och hela
ytan mellan kiosk och tennisbanorna fick en rejält lyft och spärrats av för biltrafik. Vi har också köpt in en
basketkorg, basketbollar och mintennisracket som placerats i hockeyrinken.
Ett nytt bokningssystem infördes för tennisbanorna från juli 2018. Bokningarna görs numera via MATCHi
direkt via deras app eller hemsida. Det nya systemet spar tid för styrelsen som slipper den manuella
hanteringen av kuponger och kontanter. Nu sätts intäkterna från bokningarna in månadsvis på
föreningens konto direkt från MATCHi. De medlemmar som hade tenniskuponger kvar fick byta in dessa
mot elektroniska klippkort i MATCHi. Under 2018 hade vi 611 registrerade speltimmar, vilket är något
färre än 2017. Minskningen kan förklaras av den extremt varma sommaren och en viss osäkerhet i
statistiken vid övergången från kuponger till MATCHi. Stefan Grahn är ansvarig för tennisverksamheten,
tennisbanorna och även för administrationen av bokningar, tider, priser med mera i MATCHi.
Tennisbanorna fick mycket beröm för att hålla en god standard. Under året fick vi också värdefull hjälp
med skötsel och vattning av banorna av Erik Qvist och Anders Larsson.
Ungdomsgård. Efter ett initiativ från tre Ljusteröungdomar: Linus Pettersson, Mikaela Freander och Patrik
Rosenlund påbörjades ett arbete under hösten med att renovera ett av våra omklädningsrum och göra
om det till en mötesplats för ungdomar. Renoveringen förväntas bli klar under våren 2019.
Ekonomi
Ljusterö IS ekonomi är fortsatt stabil, under kontroll och följs löpande upp av styrelsen. Ekonomin
redovisas separat i resultat‐ och balansräkningen.
Annat
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 gemensamma
föreningsfrågor mot kommunen.
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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