
Digitalt medlemsmöte med PIL 
PIL;s styrelse inbjuder härmed till ett digitalt medlemsmöte, tors den 

13 okt mellan 19-20.  

Vi tänkte testa att ibland ha korta digitala medlemsmöten för att 

informera om PIL:s verksamhet. Det blir ett komplement till övriga 

fysiska möten. Vi vet att ni alla som arbetar med idrotten i Lund har 

ont om tid så vi hoppas att vi kan få ”träffa” er oftare på detta sätt.  

 

 

 

 

 

 

Punkt 1.) Stöd att söka för fysisk aktivitet för nyanlända och asylsökande barn och unga  

Vi kommer börja med att informera om hur ni enkelt kan ansöka om medel från 
nedanstående fond.  
 
PIL har erhållit 50 000 kr för hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och 
unga för verksamhet under hösten 2022.  
Vad stödet kan gå till är brett men fokus ska vara på fysisk aktivitet och vara kostnadsfritt för 

deltagarna. Har ni en tanke, idé eller frågor kontakta Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se), 

som också tar emot ansökningar. 

Punkt 2.) Möte med Kultur & fritidsförvaltningen 

PIL:s styrelse ska den 15 november ha möte igen med K&F-förvaltningen. Vi skulle gärna vilja ha 

input från er föreningar vad ni vill att PIL ska driva för frågor. Både smått och stort. Även om ni inte 

har något förslag just nu så hoppas vi ni vill delta och lyssna. Kanske kommer ni på något under 

mötet.  

Punkt 3:) Vilken information/utbildningar har era föreningar behov av?  

Kan PIL hjälpa till att anordna? Samordna för flera föreningar. 

Punkt 4:) Öppet för frågor och diskussion för de vill stanna kvar.  

Självklart önskar vi att alla medlemsföreningar är representerade vid mötet. Ingen föranmälan krävs 

och självklart får flera representanter från en förening närvara. 

VÄLKOMNA 

Styrelsen, PIL 

Zoom-länk till Mötet:  

https://us02web.zoom.us/j/83212492724?pwd=RnhzRzlnSTREaWRqdlVLQURNV3NEQT09 

 

PIL (Paraplyorganisationen för Idrott i Lund) arbetar för att ta till vara alla dess 

medlemsföreningars intressen gentemot Lunds Kommun. 

Syftet med mötet är dels att fånga upp frågeställningar från medlemsföreningarna och 

dels att redovisa vilka frågor som styrelsen drivit/driver under nuvarande 

verksamhetsår. 

 

https://us02web.zoom.us/j/83212492724?pwd=RnhzRzlnSTREaWRqdlVLQURNV3NEQT09

