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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 18 januari 2021 kl. 16.30 i möteslokalen, Stockholmsvägen 13.
Närvarande: Kenneth Ohlsson
Bertil Hedlund
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
Monica Rundqvist
Tomas Knutsson
Per-Ola Johnsson
Per Kjellson
Sture Åhman
Hampus Haga

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen
Vga. kommun
(Närv. under § 1 – § 4a och under § 5 a)

Frånvarande: Irene Lennstrand

Kassör

§ 1.

Mötes öppnande.
Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade välkommen till dagens styrelsemöte. Ett speciellt
välkommen riktades till Vårgårda kommuns Kultur- och fritidschef, Hampus Haga, samt
till valberedningens representanter. Innan mötet slutligen förklarades öppnat hölls en mindre
ceremoni med anledning av sekreterarens 75-årsdag, som inträffade den 13 januari.

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2020-12-07) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Monica Rundqvist.
§ 3. Tillkommande ärenden och fastställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
§ 4. Informationsärenden.
a/ Ekonomisk rapport.
Rapporterades ang. Sällskapets ekonomiska situation. Vid dagens datum förfogar Sällskapet
över 81 211:43 i likvida medel. Vidare rapporterades att hittills har närmare 140 medlemmar
betalat medlemsavgiften för innevarande år.
b/ Skrivelser.
Från Skatteverket hade inkommit en skrivelse ang. besked om ”Årlig beskattning enligt
beslut 2020-12-04” där det fastställdes att Sällskapet är skattebefriat.
Från Sparbanken Alingsås hade inkommit ett meddelande att banken kommer att belasta
Sällskapet konto med 450:- den 20 januari. Utgiften gäller kostnaden för ”Företagspaket
Bas” under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.
c/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där det i dagsläget inte går att fatta några definitiva beslut beroende på den pågående coronapandemin. Ambitionen är dock att anordna
en fotbollsresa till Stora Valla i Degerfors under våren. Dessutom är tanken att åter göra ett
försök att besöka Fallskärmsklubben Cirrus på Vårgårda flygfält.
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d/ WIS-årsmöte per capsulam.
Rapporterades att Westgöta Idrottshistoriska Sällskap höll årsmöte den 15 december 2020
per capsulam.
e/ Övriga rapporter.
Inga ”övriga rapporter” förelåg.
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Inför årsmötet.
Diskuterades bl.a. den uppkomna situationen som uppstått med anledning av kassörens
frånvaro den under den senaste tiden och arbetet med att lösa problemet inför årsmötet. Då
WIHS-kassören även uppbär samma uppdrag hos Vårgårda Föreningsarkiv, föreslog
Hampus Haga att tillfälligt rekrytera en adjungerad kassör för båda föreningarna tills en
permanent lösning har kommit till stånd.
b/ Budget 2021.
Den, vid föregående mötet, diskuterade budgeten för år 2021 blev åter föremål för diskussion.
c/ Årsavgifter 2022.
Diskuterades årsavgifter för år 2022.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Budget 2021.
Beslutades att godkänna den föreslagna budgeten för år 2021. Ett definitivt beslut om fastställande av budgeten kommer att tas vid årsmötet.
b/ Årsavgifter 2022.
Beslutet om årsavgifter för 2022 bordlades till nästa styrelsemöte.
c/ Tillfällig kassör.
Beslutades att godkänna det förslag från Hampus Haga som beskrivs i § 5a.

§

7. Nästa möte.
Nästa möte kommer att hållas måndagen den 22 februari kl. 16.30 i möteslokalen, Stockholmsvägen 13. Ev. kommer även valberedningens representanter att kallas till mötet.

§

8. Mötets avslutning.
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade 2021 års första
styrelsemöte avslutat.
Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Monica Rundqvist
Justeringskvinna

Sekreterare

