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Protokoll fört vid årsmöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
2017 03 08 i Kullingshofstugan inför 25-talet närvarande medlemmar.
§

1.

Årsmötets öppnande.
Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade de närvarande medlemmarna varmt välkomna till Sällskapets årsmöte 2017 och förklarade detsamma öppnat. Därefter
hölls en parentation, och en stunds stillhet, för att hedra minnet av medlemmarna:
Stig Dahlberg och Ulf Sjögren, som avlidit sedan förra årsmötet.

§

2.

Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötesdeltagarna ansåg att årsmötet varit behörigt utlyst.

§

3.

Förslag till dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötesdeltagarna.

§

4.

Val av ordförande för årsmötet.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Arne Johansson.

§

5.

Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Stig Sjögren.

§

6.

Val av två protokolljusterare att, jämte mötesordföranden,
justera årsmötesprotokollet.
Till att, jämte mötesordföranden, justera årsmötesprotokollet valdes Christer Gustafsson och Arne Carlson.

§

7. Val av två rösträknare.
Protokolljusterarna fick även förtroendet att, vid behov, verka som rösträknare.

§

8. Verksamhetsberättelse.
Sällskapets verksamhetsberättelse för år 2016, vilken tidigare utsänts till samtliga
medlemmar, godkändes av årsmötesdeltagarna och lades till handlingarna.

§

9. Förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse.
Även Sällskapets ekonomiska redogörelse för det gångna verksamhetsåret godkändes och lades till handlingarna. Detsamma gällde revisorernas berättelse.

§

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
På revisorernas rekommendation beviljade årsmötesdeltagarna den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§

11. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
Till ordförande för Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhetsåret 2017
omvaldes Kenneth Ohlsson.

§

12. Val av tre styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhetsåren 2017 och 2018 omvaldes Allan Andersson och Bertil Hedlund. Till ledamot
under verksamhetsåret 2017 valdes Bert Svensson (nyval).
Kvarstår t.o.m. 2017: Irene Lennstrand, Stig Sjögren och Tomas Knutsson.

§

13. Val av en styrelsesuppleant.
Till styrelsesuppleant under verksamhetsåret 2017 omvaldes Roland Svensson.
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§

14.

Val av en revisor.
Till revisor för Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhetsåren 2017
och 2018 valdes Hans Sylvén (nyval).
Kvarstår t.o.m. 2017: Ing-Marie Eklund.

§

15.

Val av en revisorssuppleant.
Till revisorssuppleant under det kommande verksamhetsåret omvaldes Leif Carlsson.

§

16.

Val av valberedning.
Till valberedning inför Sällskapets årsmöte 2018 omvaldes Olle Ekman och PerOla Johnsson. Dessutom skall styrelsen utse en representant att ingå i valberedningen. Styrelsens representant skall dessutom vara sammankallande.

§

17.

Årsavgifter 2018.
Beslutades att årsavgifterna för år 2018 skall vara oförändrade (100:- för enskild
medlem och 150:- för förening). För företag gäller som minsta avgift 500:-.

§

18.

Verksamhet det kommande året.
Följande arrangemang är i dagsläget ”spikade” under 2017:
w Den 21 mars blir det ett idrottscafé i Kulturen på temat fotboll. Som gästföreläsare har Anders Svensson, tidigare i bl.a. IF Elfsborg och Sv. Landslaget, inbjudits. Arrangemanget sker i samarbete med: Herrljunga IHS, SISU Idrottsutbildarna och Vårgårda kommun.
w Den 25 april anordnas ett idrottscafé i Kyrkans Hus, med Svenska Kyrkan som
medarrangör. Denna gång är handikappidrottaren/paraolympiern, Anna-Carin
Ahlquist, som tävlar i bordtennis, gäst.
w I samband med årets ”cykelvecka” kommer ett s.k. ”Cykelcafé” att anordnas i
Kyrkan Hus/Centrumkyrkan den 12 augusti. WIHS är då medarrangör.
w Den 26 augusti firar WIHS 20-årsjubileum på Mathias Kök & Rum.
w Under november kommer man att anordna ett speciellt idrottscafé för de medlemmar som under året fyller: 75 år, 80 år, 85 år, 90 år samt 90 år plus.
w Ev. kommer det även att anordnas ett ”travcafé”.

§

19.

Nya frågor.
Under punkten ”Nya frågor” informerades årsmötesdeltagarna ang. den förestående
flytten från lokalerna i kommunhuset, där man blivit uppsagda. Förhandlingar pågår med Vårgårda Bostäder, som har lediga lokaler i f.d. Kyrkans Hus, på Stockholmsvägen.
Det informerades även om den pågående föreningsdokumentationen, som förhoppningsvis skall vara klar till 20-årsjubiléet den 26 augusti.

§

20.

Årsmötets avslutning.
Mötesordföranden tackade för att han fått förtroendet att leda WIHS´ årsmöte och
förklarade årsmötet 2017 avslutat.
Justeras

Vid protokollet.

Arne Johansson

Stig Sjögren

Mötesordförande

Mötessekreterare

Christer Gustafsson
Justeringsman

Arne Carlson
Justeringsman
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************************************************************
Efter avslutade årsmötesförhandlingar gavs ordet till OK Kullingshofs ”nestor”,
Sten Johansson, som berättade om de fantastiska förutsättningarna för träning och
motion i Kesberget med omnejd. Han uppehöll sig särskilt kring den ”Gula sling
an”, som han själv är upphovsman till.
Årsmötesdeltagarna var helt oförberedda då Vårgårdatjejen, Ebba Åhman, plötsligt
gjorde entré. Ebba är en friidrottstjej, som f.n. tävlar för IK Ymer. Vid UngdomsSM i mångkamp, som avgjordes i Uddevalla under senare delen av februari blev
det en bronsmedalj i klassen för 15-16-åringar. Under den gångna helgen avgjordes
de individuella grenarna i Uppsala och även där tog Ebba en ”bronspeng”. Denna
gång på 60 m häck. Ebba fick bl.a. svara på frågor om tävlingarna och om sitt intresse för friidrott.
Innan det var dags att ”hugga in” på den, vid årsmötesförhandlingarna, traditionella
smörgåstårtan utdelades blommor till: Donald Jignéus, avgående styrelseledamot,
Sten Johansson, avgående revisor, Arne Johansson, mötesordförande samt Ebba
Åhman.

************************************************************

