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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 29 mars 2021 kl. 16.30 i möteslokalen, Stockholmsvägen 13.
Närvarande: Kenneth Ohlsson
Bertil Hedlund
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
Tomas Knutsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande: Irene Lennstrand
Monica Rundqvist
Agneta Hedén

Kassör
Ledamot
Adj. kassör

§ 1.

Mötes öppnande.
Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade välkommen till dagens styrelsemöte samt förklarade
detsamma öppnat.

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2021-02-22) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Bert Svensson.
§ 3. Tillkommande ärenden och fastställande av dagordningen.
Efter en uppdatering av den föreslagna dagordningen kunde densamma godkännas av mötesdeltagarna.
§ 4. Informationsärenden.
a/ Ekonomisk rapport.
Rapporterades ang. Sällskapets ekonomiska situation. Vid dagens datum förfogar Sällskapet
över 85 380:63 i likvida medel. Samtidigt rapporterades att alla inkomna fakturor är betalda. Beträffande den ekonomiska redogörelsen för år 2020 har denna nu granskats av revisorerna och godkänts. Vidare rapporterades att 11 medlemmar ännu inte betalat medlemsavgiften för år 2021.
b/ Skrivelser.
Från Skatteverket har inkommit en skrivelse ang. deklaration för år 2020. Deklarationen
skall vara Skatteverket tillhanda senast 1 juli.
c/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där ambitionen fortfarande är att kunna genomföra ett besök hos Fallskärmsklubben Cirrus innan sommaren.
d/ Manusstopp ”WI-tidningen”.
Rapporterades att manusstopp för nästa nr. (2-2021) av ”WI-tidningen” är den 30 april.
e/ Årsmöte WIS.
Rapporterades att årsmötet 2021 med Westgöta idrottshistoriska Sällskap är framflyttat. I
första hand är planerna att kunna hålla ett fysiskt årsmöte under hösten 2021, alternativt ett
årsmöte per capsulam innan årsskiftet.
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f/ Vårgårda Föreningsarkiv.
Rapporterades att Irene Lennstrand avslutade sin anställning och övriga uppdrag hos Vårgårda Föreningsarkiv under hösten 2020. F.n. har Hampus Haga tillfälligt tagit på sig rollen
som firmatecknare och kassör. Hampus skall också vara behjälplig med att göra ett bokslut
för år 2020. En anställningsintervju har också hållits med en tänkbar efterträdare till Irene.
g/ Övriga rapporter.
Inga ”Övriga rapporter” förelåg.
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Inför årsmötet.
Diskuterades ang. förfarandet vid årsmötet, som nu är tänkt att hållas onsdag 28 april kl.
18.00 i Kullingshofstugan. Ev. kommer årsmötet att hållas utomhus på grund av den pågående pandemin. Då det inte är helt säkert att årsmötet kan hållas inom de ramar som Folkhälsomyndigheten föreskriver finns risk att årsmötet får senareläggas ännu en gång. Definitivt beslut kommer att tas via ett ”mejlmöte” den 19 april.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Almanacka 2022.
Beslutades att fullfölja projektet ”Almanacka 2022” som presenterades vid föregående möte.
Enligt en kostnadskalkyl från Åtta.45Infomedia blir priset ca 70:- + moms per styck vid
framställning av 100 ex.

§

7. Nästa möte.
Beslut om tidpunkt för nästa möte meddelas senare.

§

8. Mötets avslutning.
Innan mötet avslutades vände sig ordföranden till Bertil Hedlund och framförde styrelsen
gratulationer med anledning av dennes nyligen hållna 75-årsdag. Bertil förärades Sällskapets
speciella ”gratulationstavla” (8/15). Dagen till ära bjöd Bertil på en förträfflig hembakad
tårta. Då dessa ”ceremonier” var förklarade ordföranden mötet avslutat.
Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Bert Svensson
Justeringsman

Sekreterare

