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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 24 maj 2021 kl. 16.30 i möteslokalen, Stockholmsvägen 13.
Närvarande: Kenneth Ohlsson
Agneta Hedén
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
Monica Rundqvist

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande: Bertil Hedlund
Irene Lennstrand
Tomas Knutsson

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

§ 1.

Mötes öppnande.
Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade välkommen till dagens styrelsemöte samt förklararade detsamma öppnat. Ordföranden kunde dessutom konstatera att dagens styrelsemöte var
det första ordinarie mötet sedan årsmötet.

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2021-03-29) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Monica Rundqvist.
§ 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 83 564:73 i likvida medel. Samtidigt rapporterades att alla inkomna fakturor är betalda, bl.a. försäkringspremien (2 264:00) för museilokalen, Stockholmsvägen 13.
b/ Skrivelser.
Inga aktuella skrivelser e.d. fanns att rapportera.
c/ Årsmöte per capsulam.
Rapporterades från Sällskapets årsmöte, som detta år fick hållas per capsulam p.g.a. covid19-pandemin. Drygt 20 medlemmar hade lämnat sitt godkännande till dagordningen, valberedningens förslag och budget som bl.a. via mejl delgivits medlemmarna. Med ledning av
de inlämnade svaren upprättades ett årsmötesprotokoll den 28 april. Ett konstituerande
styrelsemöte har också hållits, där det bl.a. framgår att Sällskapet har fått en ny kassör i form
av Agneta Hedén. Agneta ersätter Irene Lennstrand, som innehaft uppdraget som Sällskapets
kassör sedan 2010.
d/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där ambitionen fortfarande är att kunna genomföra ett besök hos Fallskärmsklubben Cirrus innan sommaruppehållet.
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e/ Almanacka 2022.
Rapporterades från det fortsatta arbetet med att ta fram en almanacka för år 2022. Ett
korrektur hade nu färdigställts och presenterades för mötesdeltagarna. I samband med
presentationen av korrekturet ansåg flera av mötesdeltagarna att det skall begäras en ny
offert, där antalet beställda almanackor ökas från 100 st till 150 st.
f/ Övriga rapporter.
Rapporterades ang. profilerna på Sällskapets hemsida. Bl.a. ansågs att Södra Härene IF:s
Gunnar Hermansson borde inkluderas i denna skara.
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Obetalda medlemsavgifter.
Diskuterades vad som skall ske med de medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften
för innevarande år.
b/ Nästa ”intervjuoffer”.
Diskuterades vem som skall bli föremål för en intervju i ”WI-tidningens” septembernummer.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Obetalda medlemsavgifter.
Beslutades att de medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften vid juni månads utgång
skall få en påminnelse. Skulle likväl denna uppmaning inte hörsammas kommer uteslutning
att bli alternativet.
b/ Ny WIHS-profil.
Beslutades att SHIF-profilen, Gunnar Hermansson, skall presenteras på Sällskapets hemsida
under ”Profiler”.

§

7. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 28 juni kl. 16.30 vid Hembygdsplatsen
Tumberg. Till mötet kommer ev. även valberedningens medlemmar att inbjudas.

§

8. Mötets avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande styrelsemedlemmarna för visat intresse och förklarade
dagens möte avslutat.

Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Monica Rundqvist
Justerare

Sekreterare

