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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 28 juni 2021 kl. 16.30 på Hembygdsplatsen i Tumberg.
Närvarande: Kenneth Ohlsson
Bertil Hedlund
Agneta Hedén
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
Monica Rundqvist

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande: Irene Lennstrand
Tomas Knutsson

Ledamot
Ledamot

§ 1.

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

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2021-05-24) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Agneta Hedén.
§ 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 90 224:73 i likvida medel. Sedan föregående möte har kommunens kulturbidrag för år
2020 har utbetalats, vilket för WIHS innebär ett tillskott på 6 360:-.
b/ Skrivelser.
Från Herrljunga IHS har inkommit en inbjudan att bevista foton och dokumentation om
idrottsföreningar i Herrljunga från perioden 1850-2020. Utställningen, som visas i Herrljunga Kulturhus, pågår fram t.o.m. den 6 augusti.
Från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har inkommit ett förhandsbesked ang. en ”inspirationsdag” i Vara Folkhögskola den 27 oktober.
c/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang. Beträffande det, sedan länge, panerade besöket hos Fallskärmsklubben Cirrus görs ett nytt försök den 7 alt. 14 augusti.
På ”önskelistan” finns också en filmvisning på Rialto Bio under hösten.
Årets ”jubilarcafé” är inbokat den 9 november. Ev. kommer även 2020 års jubilarer att
uppmärksammas i någon form, då föregående års ”jubilarcafé” fick inställas p.g.a. Covid19- pandemin. Mer information och beslut vid nästa styrelsemöte.
d/ Almanacka 2022.
Rapporterades ang. ny offert för almanackan, gällande 150 ex. Priset blir då 69:-/ex jämfört
med 74:-/ex vid beställning av 100 ex.
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e/ Manusstopp ”WI-tidningen”.
Rapporterades att manusstopp för nästa nr. av ”WI-tidningen” är den 5 augusti. För WIHS
har Kenneth Ohlsson en intervjuartikel ”på gång”.
f/ Årsmöte Westgöta IHS.
Rapporterades att årsmöte med Westgöta IHS kommer att äga rum lördagen den 2 oktober i
Vara Folkhögskola.
g/ Obetalda medlemsavgifter.
Rapporterades att fem medlemmar fortfarande ”ligger efter” med 2021 års medlemsavgift,
trots att de fått en påminnelse. Skulle avgifterna inte inkommit under de närmaste dagarna
kommer dessa medlemmar att uteslutas, enligt det beslut som fattades vid föregående möte.
h/ Övriga rapporter.
Rapporterades att Maria Coste har tillträtt posten som arkivarie för Vårgårda Föreningsarkiv.
Posten har varit vakant sedan hösten 2020, då Irene Lennstrand lämnade uppdraget.
§ 5. Diskussionsärenden.
Några ”Diskussionsärenden” fanns denna gång inte på dagordningen.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Almanacka 2022.
Beslutades att beställa 150 almanackor till en kostnad av 69:-/st. Beslutades vidare att, hos
kommunens Kultur- och fritidsförvaltning, ansöka om 5 000:- i s.k. ”Projektbidrag”.

§

7. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 9 augusti kl. 16.30 vid Hembygdsplatsen i Tumberg.

§

8. Mötets avslutning.
Innan ordföranden avslutade mötet passade han på att ge Monica en eloge för den superba
rabarberpajen hon bakat till kaffet, en eloge i vilken samtliga övriga instämde. Ordföranden
tackade också Allan Andersson för att Vårgårda Hembygdsförening välvilligt upplåtit sina
lokaler för dagens möte. Slutligen önskades samtliga en trevlig sommar, varpå mötet avslutades.

Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Agneta Hedén
Justerare

Sekreterare

