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Lingklubben fi rade 25 år vid årets kamratträff  på Lillsved den 2–3 oktober 2021.
Gunilla, en av deltagarna, berättar om sina upplevelser under träff en. 

Jag blev medlem i Lingklubben 2014 och detta var 
mitt första deltagande på en kamratträff . Att det 
skulle sammanträff a med klubbens 25-årsfi rande var 
en ren tillfällighet. Lillsved har jag besökt tidigare, 
när jag har varit där på olika kurser, så det var ett 
kärt återseende.

Efter resan i bil tillsammans med Jane, Siwan 
och Mie installerade vi oss i Parken. Då vi hade lite 
tid på oss före lunchen tog Jane och jag en underbar 
promenad i skogen runt Lillsved och vad hittade vi 
där? Jo, eftersom Jane är specialist på att upptäcka 

svamp, så hittade vi gula kantareller, som räckte till 
en smörgås vid min hemkomst. Vid lunchen satt jag 
bredvid en annan SOL-fl icka, Gulli Moquist. Då 
vi varit aktiva under olika tidsperioder kände vi inte 
varandra sedan tidigare.

Årsmötet gick av stapeln under ledning av Calle 
Myrsell. Årsmötet inleddes med parentation och de
tio medlemmarna hedrades med en tyst minut. Den
nuvarande styrelsen presenterades och de övriga 
punkterna på dagordningen gicks igenom (se sid 10).

Kamratfest och 25-årsfi rande på Lillsved

Foto: Calle Myrsell.
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Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2020. 
Anette Anger avtacka- 
des med vacker blom-
bukett och diplom.Hon 
har utsetts till hedersle-
damot nr 6 av styrelsen. 
Margareta Frykman Jär- 
lefelt tillträdde i hennes 
ställe. En fin dikt lästes 
upp av Inga Fingal.

Lingklubbens histo-
rik berättades utan ma-

nus av Bertil Sjöstrand. En mästare på datum och 
årtal! Det var en mycket intressant och givande be-
rättelse, speciellt kanske för mig som inte har varit 
med så länge.

Efter fikat var det dags för en debattpanel som skul-
le diskutera Lillsveds framtid. I panelen satt Chris-

tina Hjelmar, rektor och platschef på Lillsved, Anna 
Iwarsson, förbundsordförande, Karin Brodén, f d ord- 
förande i lokala Wermdö gymnastikförening, och 
Robert Hansson, naprapat som utbildar tränare och 
ledare via Svenska skidförbundets tränarutbildning i 
alpin skidåkning och puckelpist samt är tränare för 
barn och ungdomar i puckel och trampolin/akro-
batik. Slutligen fanns Eva-Lena Ahlström, f d Lill-
svedselev, nu idrottslärare, med i panelen. Hon är 
förälder till Sandra som också varit Lillsvedselev och 
är även medlem i Lingklubben. 

Calle Myrsell var moderator, en alldeles ut-
märkt sådan, som såg till att många synpunkter från 
Lingklubbsmedlemmarna och panelen kom fram, 
som både Lillsved och Gymnastikförbundet kom-
mer att ha nytta av för sitt framtida arbete. 

Robert Hansson, barn- och ungdomsledarsti-
pendiat 2021 i Värmdö kommun, berättade om 
ett projekt som drivs av Värmdö Freestyle Mogul 
Club, där man bygger en utomhusanläggning där 

barn och ungdomar kan träna hopp 
på skidor året runt på Lillsved. Han 
gav oss en genomgång på plats där 
rampen för freestyleåkningen byggs. 
Värmdö Freestyle Mogul Club byg- 
ger anläggningen medan Lillsved står 
för mark, drift och underhåll. Där 
kommer även att finnas en parkour-
bana, klättervägg, nedsänkt trampolin, 
bana för fysträning och plats för olika 
fysredskap. Anläggningen, förutom 
rampen och trampolinen, kommer att 

Paneldiskussion om Lillsveds framtid. Christina Hjelmar, Anna Ivarsson, Karin 
Brodén, Robert Hansson, Eva-Lena Ahlström Hermansson. Foto: Calle Myrsell.

Festlig 25-årsjubileumsmiddag i Lillsveds matsal. Foto: Calle Myrsell.

Anette Anger. Foto: Ylva Nordin.

Gruppen informeras om Lillsveds helt nybyggda hoppanläggning för bar-
marksträning, parkour och utegym. Foto: Calle Myrsell.
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Dag 2 inleddes med lättyoga. Foto: Mie Norberg.

Några av de duktiga barnen i 
Engelbrektskyrkans ungdoms-

körer. Foto: Mie Norberg.

kunna användas för både spontan och organiserad 
träning.

Kvällens 25-årsfi rande med trerättersmiddag, där 
vi kunde välja mellan två olika för-, huvud- och ef-
terrätter, blev en härlig upplevelse! Det var mycket 
trevligt att träff a andra kamrater med lång gymnas-
tikhistoria.

Kicki Dafgård avslutade kvällen med en musik-
quiz där det gällde att känna igen signaturmelodier 
till olika TV-serier. Jag visste inte att jag kom ihåg 
så pass många! Vinnarna blev Siwan, Gunilla och 
Marianne (tre SOL-fl ickor). Vi avslutade festen med 
att snygga till efter oss, vilket vi fi ck beröm för dagen 
efter av personalen!

Dag 2 började vi med att värma upp den stela krop-
pen med lättyoga. Carro Gatsios (f d elev på Lillsved 
och sommarvärd) guidade oss igenom ett härligt 
pass med många sköna rörelser, andningsteknik och 
avslappning. Härligt!

Parentation över våra bortgångna vänner
tankar om Tore Green som vi alla känner
även om Karins liv fi ck vi höra
Vad dessa sköna gymnaster kan göra
Kjell O Johansson ordförande i 40 år
hur många kan detta slå
Årsmötet gick både enkelt och snabbt
Calle klarade det riktigt rappt
En panel diskuterade Lillsveds framtid
Vad kan det bli inom hälsa/per individ
Ska drömmen vara en livets höjdpunkt
som driver oss framåt och ej blir en slutpunkt

Inga Fingal

När kroppen hade fått sitt fi ck även själen sig en 
omgång. Vi blev inbjudna till att lyssna till Engel-
brektkyrkans ungdomskörer repetition av Gabriel 
Faurés Requiem inför en konsert i kyrkan i oktober. 
Ljuvlig körsång i fl era stämmor. Vilken upplevelse! 
Så fantastiskt. Vi var så imponerade av hur skickliga 
dessa barn och ungdomar var. Vi rös i hela kroppen.

Efter den lugna ljudupplevelsen begav vi oss till 
en gymnastikhall fylld med dofter och ljud, som vi 
alla kände igen. Vi var inbjudna till att se på en upp-
visning av GF Wermdös härliga gymnaster. Med i 
publiken fanns förutom vi i Lingklubben även för-
äldrar och släktingar till gymnasterna. Kul att upp-
leva detta igen efter pandeminedstängningen. 

Jane och jag tog därefter en snabb promenad i fris-
ka luften före den avslutande lunchen. Jag tackar sty-
relsen för denna härliga weekend!

Gunilla Kimreus, Sol GF (f d SOL-fl ickorna)
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Ordförande har ordet

Så smått börjar vardagen
gå tillbaka till det nor-
mala efter Coronans sto-
ra påverkan under det se-
naste året. Tack vare att 
det stora fl ertalet av oss 
fått vår andra (och ibland 
tredje) vaccination, kan vi
träff as, träna och kramas

igen. Och med det som utgångspunkt kunde vi äntli-
gen träff as till den årliga kamratträff en för Ling-
klubben, denna gång på Lillsved. De dryga 30 del-
tagarna fi ck en härlig helg med ett varierat program, 
som tilltalade de fl esta (vilket gladde oss i styrelsen). 

Träff en var tillika Lingklubbens 25-årsjubileum, 
vilket fi rades med en gemensam middag, och en 
innehållsrik och uppskattad återblick på de gångna 
åren av stiftelsens grundare Bertil Sjöstrand.

Vi fi ck även möjlighet att diskutera ”Lillsveds 
framtid” med förbundsordförande Anna Iwarsson 
och platschefen på Lillsved, Christina Hjelmar.

I styrelsens utvärdering av träff en beslutades att 
försöka upprepa det varierade programmet till näs-
ta års kamratträff , som preliminärt är planerad till 
Falun i september 2022. Vi kommer att återkomma 
med inbjudan under våren – varmt välkomna med 
din anmälan när det är dags.

Vi vet att många av er önskar aktuell information 
från Gymnastikförbundets olika verksamheter. Det 
bästa sättet är att du går in på förbundets hemsida 
www.gymnastik.se och klickar på ”FÖLJ” i menyra-
den upptill. Där kan du läsa om de olika alternativ 

som fi nns för att få snabb information av olika slag. 
Vi rekommenderar dig att prenumerera på förbundets 
nyhetsbrev: Klicka på rubriken ”Nyhetsbrev”. Skrolla 
ned en bit så kommer du till en prenumerationslänk 
– ”Prenumerera på Aktuellt här”. Klicka där, skriv 
in din e-postadress och klicka på ”Prenumerera”. 
Alternativt kan du skrolla långt ned på startsidan 
till rutan ”Missa inget Aktuellt, Prenumerera på 
vårt nyhetsbrev Aktuellt”. Klickar du på den rutan 
kommer du till samma plats där du fyller i din e-
postadress. Klart! 

Två verksamheter som vi tror kan intressera dig är 
för det första förbundets Seniorträning/Seniorprojekt 
som leds av Irene Samuelsson (information fi nns 
under ”gruppträning” på www.gymnastik.se). Kolla 
gärna där och bli inspirerad. Funktionell och anpas-
sad träning behöver vi alla – håll i gång!

Sedan har vi fått fl era förfrågningar om det kom-
mer att fi nns möjlighet att följa med och från åskådar-
läktaren få uppleva den stora festivalen World 
Gymnaestrada 2023 i Amsterdam. Arrangören pla-
nerar för över 20.000 deltagare från mer än 60 län-
der, som tillsammans kommer att göra ca 1.000 upp-
visningar av olika slag under en vecka, 30 juli till 
5 augusti 2023, allt samlat under samma tak. För 
svensk del planeras för 500 svenska deltagare från 
föreningar i hela landet. Låter det spännande att få 
uppleva detta fantastiska arrangemang, så notera da-
tumet. Vi återkommer med mer information under 
nästa år.

Ta väl hand dig och var rädd om din omgivning
Calle Myrsell
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Siwan i Lingklubbens styrelse hade fått inbjudan till 
Seniorträningsdagarna på Steninge kuststation via 
Gymnastikförbundet och inspirerade oss att hänga 
med till Halland. Totalt var det tio seniorer från oli-
ka delar av landet som samlades på Steninge kuststa-
tion för tre rörliga träningsdagar vid havet i Halland 
i slutet av september. Många av oss hade stora för-
väntningar, då programmet erbjöd olika träningspass 

i form av rörlighets-, styrke- och balansträning under 
ledning av träningsexperten Irene Samuelsson från 
Svenska Gymnastikförbundet. Vidare skulle vi få 
uppleva vandringar utmed Hallandskusten ledda av 
Catarina Arvidsson, naturguide och mindfulnessin-
struktör. Irene och Catarina hade en hjälpande hand 
i Calle Myrsell under de tre dagarna.

Vi bodde på vackra och anrika Steninge kuststation 
cirka 200 meter från Kattegatts strand. Värdparet 
Catarina Arvidsson och Per Carlsson bjöd på vackra 
rum, fina utomhus- och inomhusmiljöer. Till detta 
utlovades uppfinningsrik, genomtänkt och klimat-
smart mat som baseras på närodlade och ekologiska 
grönsaker och den var helt underbar. Varje morgon 
serverades en trerätters frukost med bland annat 
världsmästaren Pers morgongröt. Luncherna var 
smakfulla och middagarna bestod av spännande ve-
getariska rätter.

De tre träningsdagarna var innehållsrika med 
sju olika träningspass som baserades på det nya ma-
terialet Lättsam träning, som tagits fram av Irene 
Samuelsson. Ett axplock bland de olika passen: sitt-

Seniorträningsdagar på Steninge kuststation
20–22 september 2021

Steninge kuststation. Foto: Inger Ottosson.

Irene Samuelsson, med bollen, ledde oss i olika typer av träning.
Foto: Calle Myrsell.
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gympa, Moowy rörlighetsträning, gummibandsträ-
ning, discogympa, funktionell rörlighetsträning. Vi 
deltagare svettades, skrattade och kämpade på – 
kroppen väcktes på många sätt! Tack Irene för ett 
fantastiskt ledarskap och inspirerande pass under 
dessa dagar!

De olika träningspassen genomfördes i den 
fina Yogastudion på Kuststationen och varvades 
med olika vandringar, föreläsningar, högläsning i 
Hambeverandan och coachande samtal. Vi vandrade 
i Alf Hambes Ingeland runt om i Steninge, där vi 
fick såväl poesi som historia med oss. Dag två vand-
rade vi utmed kusten till Särdalens livräddningssta-
tion, idag museum. Där fick vi en intressant föreläs-
ning om hur det gick till när sjöfarare behövde hjälp 
utanför Hallandskusten. Kvällen avslutades med en 
promenad i fullmånens ljus ner till stranden.

Före frukost fanns tid till att ta ett morgondopp i 
havet – uppfriskande och härligt. Efter det smakade 
frukosten fantastiskt bra. Dagarna startade bra och 
fortsatte sedan med olika träningsformer och hela 
konceptet gav mersmak. Vi återkommer gärna!

Vi kan varmt rekommendera Seniorträningsdagarna 
på Steninge kuststation. Nästa event kommer att ske 
9–11 maj 2022. Här får du möjlighet att stärka din 
hälsa och få inspiration till träning på olika sätt. Är 
du intresserad, mejla till kuststationen@gmail.com el-
ler besök deras hemsida www.kuststationen.se.

Vi fyra känner oss så priviligierade att få ha delta-
git på dessa träningsdagar med ett så välkomponerat 
innehåll och i en fantastisk miljö.

Jane Meckbach, Inger Ottosson, 
Gunilla Kimreus och Siw Johansson

Styrketräning, som fick oss att både kämpa och svettas  Foto: Calle Myrsell. Sittgympa, både skonsamt och givande. Foto: Calle Myrsell.

Flera vandringar till spännande mål stod på programmet. Foto: Calle Myrsell.
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Jennys mål är att fortsätta utveckla gymnastiken inom GF Energo genom att vida-
reutveckla ledare både i gymnastiskt kunnande men främst genom att alla ledare ska 
känna en trygghet i att vara goda förebilder, ha barnens bästa för ögonen och känna 
en tillit till att alla gymnaster utvecklas i olika takt. För att kunna utveckla trygga 
gymnaster behöver ledarna stå på en stadig grund med en övertygelse om att man i 
GF Energo alltid ska utgå från barnets bästa och att gymnaster utvecklas olika fort.

Jenny Fors själv finner egen inspiration genom att utveckla verksamheten bl a 
genom ledarskapsutbildningar, föreläsningar och inte minst genom att besöka täv-
lingar såsom SM, NM och EM.

Lingklubben önskar Jenny lycka till!

Föreningar och regioner har möjlighet att föreslå 
kandidater som bidrar till utveckling och gör värde-
fulla insatser för svensk gymnastik, nationellt eller 
internationellt.

Tipsa gärna din förening om att lämna in en ansö-
kan för någon ledare i din förening som du tycker 
gjort sig förtjänt av stipendiet.

Syftet med stipendiet är att premiera, uppmuntra 
och stimulera aktiva ledare till fortsatt utveckling 
och förbättring av pågående verksamhet inom alla 
former av svensk gymnastik.

Stipendiet kommer inte att understiga 10 000 
kronor för att förhoppningsvis göra stipendiet att-
raktivt att söka.

Ansökan om Lingklubbens stipendium 2022
Ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni. 
Skicka ansökan till:
Siw Johansson
Korphoppsgatan 5
120 64 Stockholm

Ansökningsblanketten för Lingstipendiet 2022
Stipendiet är personligt. Ansökningsblankett kan 
du beställa genom Svenska Gymnastikförbundets 
kansli, Camilla Wahlberg, 08-699 64 89.

Har du några frågor?
Skriv eller ring till Siw Johansson:
siwm.johansson@gmail.com, mobil 070-531 62 85.

Ansökan Lingklubbens stipendium 2022

Lingstipendiat 2021
Lingklubben har utsett Jenny Fors, GF Energo, till årets stipendiat 2021

Jenny Fors, ordförande 
i GF Energo.

Nya Lingmedaljörer 
Sedan förra Medlemsbrevet nr 1-2021 har följande tilldelats Svenska 
Gymnastikförbundets högsta utmärkelse Lingmedaljen:

Vi gratulerar och hoppas få se medaljörerna som medlemmar i Lingklubben!

Frederic Pierreville GK Motus-Salto Malmö

Gerda Uusitalo Pajala GF Pajala
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Ny medlem 
sedan förra Medlemsbrevet nr 1-2021:

Hjärtligt välkommen till Lingklubben!

Medlemmar 
vid november månads utgång:

246 medlemmar i Lingklubben (betalande med-
lemmar, hedersmedlemmar och medlemmar över 
90 år).

Britt-Louise Nilsson Linköpings GF Linköping

Kamrater som har lämnat oss  
sedan förra Medlemsbrevet nr 1-2021:

• Ragni Byström, Göteborg
• Inga Heine, Borås
• Ruth Sandgren, Eslöv
• Margit Sundberg, Kalix
• Stig Westerberg, Kävlinge
• Lennart Petersson, Kalmar

Medlemsavgift 2022

Välkommen till ett nytt år med Stiftelsen Ling-
klubben. För den blygsamma årsavgiften 100 kr får 
du två medlemsbrev per år och en inbjudan till kam-
ratträff 2022 som just nu planeras att genomföras i 
Falun. 

I januari är det dags att betala medlemsavgiften 
för 2022. Avgiften är densamma som tidigare år: 100 
kronor. Du får gärna betala mer, då bokför vi det 
som donation. Inbetalning görs till Lingklubbens 
bankgirokonto 5584-1233 (Swedbank). Ange alltid 
ditt namn vid betalningen. Betala avgiften senast 
31 mars 2022.

Byte av mailadress

Meddela gärna oss i Lingklubben via mejl till
lingklubben@gymnastik.se om du bytt mailadress.

Nästa års Kamratträff är planerad att arrangeras i 
Falun under september 2022. Mer om Kamratträffen 
kommer du att kunna läsa i vårens Medlemsbrev.

Kamratträff i Falun 2022

Under 2021 valde styrelsen att lösa in Räntefond Flexibel A i Swedbank för att ha medel dels till utdel-
ning av stipendium, dels till att kunna bjuda på jubileumsmiddag till alla närvarande vid Kamratträffen på 
Lillsved. Stiftelsen Lingklubbens tillgångar uppgick i november 2021 till 70 329 kronor varav 2 650 kronor 
i donationer.

Vi vill tacka alla som betalt en extra slant till Stiftelsen! Se 2020 års förvaltningsberättelse på nästa sida. 

Stiftelsens ekonomiska status

Medlemsavgift 2022: 100 kr
Sista inbetalningsdag 2022-03-31

Stiftelsen Lingklubben

5 5 8 4  - 1  2 3 3
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STIFTELSEN LINGKLUBBEN (Organisationsnummer 802406–0736) 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 

1 januari–31 december 2020 

Stiftelsens tjugofjärde redovisade verksamhetsår 

 

Ett sjuttiotal Lingmedaljörer samlade till träff i Globen i Stockholm den 23–24 november 
1996 beslöt att bilda en stiftelse, som skulle ha till ändamål: 
 
dels att främja sammanhållningen och kamratskapet mellan dem, som utsetts till innehavare 
av Svenska Gymnastikförbundets högsta utmärkelse ”Lingmedaljen”.  
 
dels att med hjälp av insamlade medel om möjligt avsätta en årlig summa till stipendium/er att 
utdelas till personer inom Svenska Gymnastikförbundets verksamhet, som bidragit till utveck-
ling och/eller gjort värdefulla insatser i dess verksamhet, nationellt och/eller internationellt. 
 
För att omhänderta förvaltningen och komma i gång med stadgearbetet och stiftelsebild-
ningen utsågs en styrelse (1996) bestående av Ulla-Britt Samuelsson, Tore Green och Bertil 
Sjöstrand. Sammankallande i arbetsgruppen var Bertil Sjöstrand. Vid bildandemötet 1996 i 
Stockholm på ldrottsmuseet valdes en styrelse bestående av Bertil Sjöstrand, ordförande, och 
ledamöterna Tore Green och Ulla-Britt Samuelsson. 
 
Vid årsmötet i Sollentuna år 2000 avgick en av Stiftelsen Lingklubbens grundare, Tore Green, 
och vid styrelsens konstituering valdes Maud Gawelin till ny ordförande efter Bertil Sjöstrand. 
Under våren 2009 avgick ytterligare en av Lingklubbens grundare Ulla-Britt Samuelsson ur 
styrelsen. Ar 2009 efterträdde Thomas Widlund Maud Gawelin som ordförande i styrelsen. 
Hösten 2013 avgick den siste av grundarna, Bertil Sjöstrand, ur styrelsen. Bertil finns idag 
med som hedersledamot i Lingklubben. Under verksamhetsåret 2015 beslöt styrelsen att utse 
även Tore Green och Ulla-Britt Samuelsson till hedersledamöter i Lingklubben. År 2019 utsåg 
styrelsen Kerstin Andersson till hedersledamot efter mångårigt arbete som ledamot i Ling-
klubbens styrelse. Som hedersledamot behöver man inte erlägga någon medlemsavgift. Man 
är hedersledamot på livstid. 
 
Under hösten 2020 avgick Tomas Widlund ur styrelsen och utsågs då till hedersledamot. 
 
I Lingklubbens styrelse under 2020 var Thomas Widlund ordförande fram till september då 
han efterträddes av Carl-Åke Myrsell. Robert Bredberg var vice ordförande och Jane 
Meckbach var kassör. Inger Ottosson avlöste i oktober Maria Norberg som sekreterare och 
Siw Johansson var ledamot med huvudansvar för stipendier. Anette Anger och Maria Norberg 
var suppleanter. Ylva Nordin har adjungerats till styrelsen för arbetet med medlemsbrevet. 
 
  

 
 
 
 
 
 

                           AKTIVITETER 
 
Från beslutet 1996, att bilda Stiftelsen, har Lingklubben årligen haft organiserade samman-
komster runt om i landet oftast i samband med olika gymnastikarrangemang. Lingklubbens 
medlemmar har på Kamratträffarna erbjudits varierande program med föreläsningar, studie-
besök, gymnastiktävlingar och uppvisningar. I samband med Kamratträffarna har också Ling-
klubben haft ”årsmötesförhandlingar”. 
 
På grund av den pågående Coronapandemin ställdes 2020 års kamratträff in. Den var 
planerad till september 2020 i Falun. Styrelsen hoppas kunna genomföra 2021 års träff och 
”årsmöte” där i stället. 
 
Under 2020 har styrelsen haft fem (5) protokollförda sammanträden samt ett (1) arbetsmöte. 
Styrelsen har fört diskussioner kring styrelsens framtida arbete och kommunikation med 
medlemmarna då vi ser ett vikande medlemsantal i Lingklubben. Styrelsen har under hösten 
skickat ut en enkätundersökning till samtliga som erhållit Lingmedaljen för att få in fler 
synpunkter på vad Lingklubben ska verka för och hur den framtida kommunikationen skall ske. 
 
Styrelsen har under året distribuerat två Medlemsbrev till samtliga medlemmar, ett under 
våren och ett under hösten. Höstens Medlemsbrev gjordes för första gången av Ylva Nordin. 
 
En av styrelsens viktigaste uppgifter är att dela ut Lingstipendier till förtjänta ledare inom 
Gymnastikförbundet. Under verksamhetsåret 2020 utdelades ett stipendium. Johanna 
Borgström från Brommagymnasterna fick 15 000 kr för att använda till fortbildning 2021. 
 
 

    ANTALET MEDLEMMAR 
 
Medlemsantalet har under åren pendlat mellan 143 medlemmar som lägst (1999) och 331 
medlemmar som högst (2009). Vid verksamhetsåret slut 2020 uppgick antalet medlemmar till 
261 medlemmar. Oförändrat från föregående år. 

Förvaltningsberättelse 2020
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Protokoll fört vid Stiftelsen Lingklubbens ”årsmöte” 
lördagen den 2 oktober 2021 vid Lillsveds Idrotts-
folkhögskola, Värmdö. 
 
Lingklubbens ordförande Carl-Åke Myrsell inledde Lingklubbens årsmöte med att erinra om 
våra bortgångna kamrater sedan föregående sammankomst den 2 oktober 2021 
 
 
Vi mindes våra kamrater under en stund av stillhet: 
 
Kjell O Johansson Stockholm   Barbro Zätterström Malmö 
Kenneth Akelius  Hallsberg   Britta Johansson Ronneby 
Inger Nilsson  Frösön   Karin Lindén  Örebro 
Margareta Zethraeus Stocksund   Eva Hedberg  Uppsala 
Eva Bergström Trollhättan  Tore Green  Helsingborg 
 
   

§ 1 
Mötets öppnande 
Ordförande Carl-Åke Myrsell hälsade välkommen och förklarade Stiftelsen Lingklubbens 
”årsmöte” för öppnat varefter styrelsen presenterades. 
 
Carl-Åke Myrsell ordförande 
Robert Bredberg vice ordförande 
Jane Meckbach kassör 
Inger Ottosson sekreterare 
Siw Johansson ledamot 
Maria Norberg suppleant 
Anette Anger  suppleant 
 
Anette Anger, tidigare ledamot och suppleant, har valt att avsäga sig ytterligare uppdrag i 
styrelsen.  
 
Margareta Frykman Järlefelt har av styrelsen utsetts att efterträda Anette som suppleant. 
 

§ 2 
Fastställande av föredragningslistan 
Mötet fastställde föredragningslistan. 
 

§ 3 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen genomgicks för verksamhetsåret 2020 som därefter godkändes av 
mötet. 
 
 

                                                              

§ 4 
Resultat – och balansräkning 
Jane Meckbach redogjorde för resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 som 
därefter godkändes av mötet. 
 

§ 5 
Revisionsberättelse 
Maud Gawelin läste upp revisor Gunnel Jonssons revisionsberättelse för år 2020 som 
tillstyrker 
 
- att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes 
- att resultatet behandlas enligt styrelsens förslag 
 

§ 6 
Stiftelsens stipendium 
Stiftelsens stipendium för 2020 har utdelats till Johanna Borgström från 
Brommagymnasterna till en summa av 15 000 kr för att användas till fortbildning.  
 
Siw Johansson läste upp styrelsens motivation och stipendiatens tack. 
 
Dessutom informerade styrelsen att Jenny Fors från GF Energo erhållit 2021 års stipendium 
med 10 000 kr. 
 
För att öka antalet sökande uppmanade styrelsen mötesdeltagarna att hjälpa till med att 
informera ledare och föreningar om möjligheten att söka stipendium. 
 

§ 7 
Kamratträffen 2021 
Mötet föreslog Dalarna som arrangör till nästa Kamratträff år 2022.   
 
Mötet uppdrog styrelsen att titta på om det finns några gymnastikarrangemang som kan 
läggas i anslutning till Kamratträffen 2023. 
 

§ 8 
Övriga frågor 
- Styrelsen väckte tanken om det kan finnas intresse för gemensamma dagar med 

seniorträning. 
 
- Information önskas ut till föreningar om att aktivt ansöka om Lingmedaljen till sina 

medlemmar. 
 

§ 9 
Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Anette Anger avtackades med diplom och blommor för sitt mångåriga arbete i Lingklubbens 
styrelse. Anette har av styrelsens utsetts till hedersledamot nr 6. 
 
Inga Fingal läste sin dikt om ensamhet samt delade ut egenstickade troll till mötesdeltagarna. 
 
Lillsved 2021-10-02 
 
 
Calle Myrsell   Maria Norberg 
Ordförande    Sekreterare 
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Margareta Frykman Järlefelt

”Jag är gymnastikfostrad i Västerås GF, både indivi-
duellt och i trupp. Jag har varit ledare sedan 1970-ta-
let; först som barnledare, sedan inom artistisk kvinn-
lig gymnastik – har också varit också domare inom 
artistisk gymnastik – men även på motionssidan 
(SAGA och Sköndals Gymmix). 

Jag utbildade mig på GIH i Stockholm 1982–1984 
på speciallärarlinjen, som uttagen av Svenska Gym-
nastikförbundet. Jag har jobbat inom grundskolan 
och grundsärskolans alla stadier och var under 20 
år lärare på GIH i Stockholm samt har vidareutbil-

Ny i styrelsen 

dat mig till specialpedagog. Numera arbetar jag som 
specialpedagog på en gymnasieskola i Stockholm.

Har varit aktiv som kursinstruktör i flera av för-
bundets olika discipliner sedan 1980-talet och var 
styrelseledamot i SvGF 2004–2009. 

Familjen, som bor i Sköndal i Stockholm, består 
förutom av mig själv av min man och två vuxna sö-
ner. Fritiden ägnas – förutom åt egen träning (både 
inomhus och utomhus) – även åt att spela golf vid 
vårt hus på Öland.”
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Carl Åke Myrsell
ordförande
calle.myrsell@outlook.com
mobil 070 531 62 88

Robert Bredberg
vice ordförande
robertobredberg@gmail.com
mobil 070 397 79 18

Inger Ottosson
sekreterare
ingerotto1@gmail.com
mobil 073 941 06 84

Jane Meckbach
kassör
jane.meckbach@gmail.com
mobil 070 317 58 85

Siw Johansson
ledamot (stipendium)
siwm.johansson@gmail.com
mobil 070 531 62 85

Maria Norberg
suppleant
maria.v.norberg@outlook.com
mobil 070 445 09 76

Margareta Frykman Järlefelt
suppleant
magganfj@icloud.com
mobil 070 331 28 41

Ylva Nordin
adjungerad (medlemsbrevet)
ylva.nordin@ksla.se
mobil 070 160 33 07

Lingklubbens styrelse
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Logotypen på framsidan: Pehr Henrik Ling (1776–1839), ”den svenska gymnastikens fader”. P H Ling var gymnastikpedagog och skald, ledamot av Götiska 
förbundet och Svenska Akademien. Han grundade och var föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet, GCI, idag Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
Bilden på P H Ling kommer från Kulturparken i Småland.

Ragni engagerade sig redan i unga år i den svenska gymnastikrörelsen. Hon 

Ragni Byström har avlidit vid 91 års ålder

En av våra färgstarkare ledare har gått ur tiden. Ragni 
Byström föddes i december 1930 och avled i juli 2021 i 
Göteborg.

har en gedigen meritlista inom Svenska Gymnastikförbundet. Redan 1974 blev 
hon ledamot av elitkommittén och detta engagemang varade i ett decennium till 1983. År 1985 blev hon 
ordförande för tävlingsrådet.

På samma gång knöt hon sig till Lingförbundet, som vid den tidpunkten var Sveriges största gymnastik-
förening med åtskilliga tusen medlemmar. På 1980-talet var hon först vice ordförande och så småningom 
ordförande för Lingförbundet. Hennes kapacitet togs ganska snart tillvara centralt hos SvGF och 1983 
invaldes hon i SvGF:s styrelse. Hon var en mycket aktiv ledamot som ville påverka styrelsens arbete. Själv 
minns jag hur hon efter ett referat av ett RF-sammanträde, som jag redovisade, ville ha mer detaljer och 
bakgrund. Hon lät sig omväljas i styrelsen till 1995 och lämnade sedan ett klart tomrum efter sig. Hon var 
dessutom under en tidsperiod ledamot av RF:s valberedning.

När Göteborg 1999 arrangerade Världsgymnaestradan var hon en av förgrundsgestalterna. Som bekant 
blev detta svenska arrangemang en stor framgång.

Ragni Byström fick Lingmedaljen 1985 och det sällan utdelade numrerade halssmycket. Det följdes av 
RF:s förtjänsttecken 1993.

Sista gången jag talade med Ragni var i anslutning till hennes 90-årsdag och jag kunde med glädje notera 
att hon var på alerten.

Vi sörjer en styrelseledamot som efter väl förrättat värv gått ur tiden.
Bertil Sjöstrand


