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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 9 augusti 2021 kl. 16.30 på Hembygdsplatsen i Tumberg.
Närvarande: Kenneth Ohlsson
Bertil Hedlund
Agneta Hedén
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
Tomas Knutsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande: Irene Lennstrand
Monica Rundqvist

Ledamot
Ledamot

§ 1.

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

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2021-06-28) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Allan Andersson,
som även fick uppdraget att ordna fika till nästa möte.
§ 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. Rapporterades vidare att Sällskapet har ansökt om ett s.k.
”Projektbidrag” om 5 000:- hos Vårgårda kommun. Bidraget kommer att användas till fifinansieringen av ”Projekt almanacka 2022”.
b/ Skrivelser.
Inga aktuella skrivelser e.d. fanns att rapportera.
c/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där ett besök hos Fallskärmsklubben Cirrus
lördag 14 augusti står närmast ”på tur”. Vid dåligt väder kommer arrangemanget att inställas
alt. senareläggas.
Föreslogs att arrangera ett idrottscafé den 4 oktober i möteslokalen Sockholmsvägen 13. Till
arrangemanget kommer ”någon lämplig” föreläsare att inbjudas. Det kommer även att hållas
öppet i Sällskapets museum.
Rapporterades ang. årets ”jubilarcafé” som kommer att hållas tisdag 9 november. Inbjudan
kommer även att utsändas till jubilarerna 2020, då den tillställningen fick inställas på grund
av covid-19-pandemin. Ytterligare information och beslut kring årets ”jubilarcafé” vid
kommande möte.
d/ Almanacka 2022.
Rapporterades att almanackan kommer att levereras under innevarande vecka (32).
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e/ Övriga rapporter.
Inga ”Övriga rapporter” förelåg.
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Årets ”jubilarcafé”.
Diskuterades de synpunkter som framkommit kring rapporteringen av årets ”jubilarcafé”.
Bl.a. diskuterades hur många besökare, förutom jubilarerna med respektive, som kommer att
få närvara. Detta på grund av ev. nya direktiv från Folkhälsomyndigheten.
b/ Försäljningspris almanacka.
Diskuterades prissättning samt marknadsföring för Sällskapets almanacka 2022.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Försäljningspris almanacka 2022.
Beslutades att försäljningspriset för almanackan skall vara 100:-.

§

7. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 6 september kl. 16.30 i möteslokalen,
Stockholmsvägen 13.

§

8. Mötets avslutning.
Då inga fler ärenden stod på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och
förklarade mötet avslutat. Ett speciellt ”tack” riktades till Agneta som ansvarade för fikast
denna gång. Ordföranden tackade också Allan Andersson för att Vårgårda Hembygdsförening välvilligt upplåtit sina lokaler för dagens möte.
*************************************************************************
Sedan mötet avslutats genomfördes en improviserad ”3-kamp” i form av bollkastning mot
burkar, pilkastning och nummerkubb. Här visade det sig att duon, Allan och Bert, hade de
bästa tävlingsnerverna och gick segrande ur ”striden”.
*************************************************************************
Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Allan Andersson
Justerare

Sekreterare

