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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 22 februari 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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Valberedningen
Valberedningen

Frånvarande: Irene Lennstrand
Agneta Hedén
Sture Åhman

Kassör
Tf kassör
Valberedningen

§ 1.

Mötes öppnande.
Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade välkommen till dagens styrelsemöte och inledde
med att förhöra sig om mötesdeltagarnas hälsotillstånd bl.a. med anledning av den pågående
pandemin. Efter att ha förvissat sig om att samtliga var vid förhållandevis god vigör förklarades mötet öppnat.

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2021-01-18) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Allan Andersson.
§ 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 83 930:63 i likvida medel. Samtidigt rapporterades att alla inkomna fakturor är betalda. Beträffande resultat- och balansrapport för år 2020 är dessa nu klara och överlämnade
till revisorerna för granskning. Resultatet för år 2020 uppvisar en vinst på 6 223:-. Vidare
rapporterades att 24 enskilda medlemmar och en förening ännu inte betalat medlemsavgiften
för år 2021. Slutligen rapporterades att ansökan om kulturbidrag inlämnats till Vårgårda
kommun.
b/ Skrivelser.
Från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har inkommit en faktura gällande medlemsavgift
(267 medlemmar á 50:-). Beloppet (13 350:-) har inbetalats till WIS den 8 februari 2021.
c/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där det i dagsläget verkar osannolikt att kunna
genomföra några aktiviteter under våren på grund av coronapandemin. Ev. kan ett ”utomhusbesök” hos Fallskärmsklubben Cirrus genomföras i slutet av maj månad.
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d/ Övriga rapporter.
Rapporterades att WIHS firar 25-årsjubileum under 2022. För att manifestera detta föreslogs
bl.a. att ge ut en almanacka med motiv från ”idrottshistoriska händelser”.
Rapporterades också beträffande kommande artiklar i ”WI-tidningen”, där nästa manusstopp är omkring den 10 maj. (Nr. 1-2021 utkommer under första hälften av mars månad.)
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Inför årsmötet.
Diskuterades förberedelser inför årsmötet där valberedningen haft lite extra ”knivigt” denna
gång, men löst uppgifterna på en utmärkt sätt. En som också utfört sin uppgift med bravur är
Kultur- och Fritidschefen, Hampus Haga, som varit behjälplig med den ekonomiska redogörelsen.
b/ Årsavgifter 2022.
Diskuterades årsavgifter för år 2022.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Årsmöte.
På grund av den rådande pandemin beslutades att senarelägga årsmötet. Ny preliminär tidpunkt blir onsdagen den 28 april kl. 18.00 i Kullingshofstugan. Ev. kommer mötet att förläggas utomhus.
b/ Adj. kassör.
Beslutades att Agneta Hedén skall anlitas som adjungerande kassör fram till årsmötet, då
hon kommer att föreslås som ordinarie medlem i styrelsen.
c/ Årsavgifter 2022.
Beslutades föreslå årsmötet att årsavgifterna skall vara oförändrade under 2022 (100:- för
enskild medlem, 150:- för förening och minimum 500:- för företag).

§

7. Nästa möte.
Nästa möte kommer att hållas måndagen den 29 mars 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 mötet avslutat.
Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Allan Andersson
Justeringsman

Sekreterare

