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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 6 september 2021 kl. 16.30 i möteslokalen, Stockholmsvägen 13.
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 (2021-08-09) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Bert Svensson 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 90 924:73 i likvida medel. Vidare rapporterades att Åtta.45 Tryckeri fakturerat
Sällskapet för 150 st almanackor. Fakturabeloppet, 10 313:00, har förfallodatum den 29 september. Slutligen rapporterades att Sällskapet beviljats ett ”Porto-betalt-konto” hos
Postnord.
b/ Skrivelser.
Från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har inkommit handlingar inför Sällskapet årsmöte i
Vara den 2 oktober. Anmälan om deltagande senast 25 september. Intresserade WIHS:are
anmäler sig till Agneta.
c/ Senaste arrangemang.
Det sedan länge planerade besöket hos Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg på Vårgårda
flygfält kunde nu äntligen genomföras lördagen den 4 september. Vädret visade sig nu från
sin bästa sida och de drygt 30 besökande WIHS:arna kunde njuta av ett mycket givande
arrangemang där klubbens ordförande, Andreas Gillgren, assisterad av Erik Rydsmo presenterade klubben, och dess verksamhet, på ett mycket förtjänstfullt sätt.
d/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där ett idrottscafé och ”öppet hus” i Sällskapets museum den 4 oktober står närmast ”på tur”. På programmet står då också ett föredrag av en idrottsprofil.
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e/ Övriga rapporter.
Följande ”Övriga rapporter” förelåg.
Vårgårda Föreningsarkiv håller årsmöte 2021 den 29 september kl. 18.00. Plats har ännu ej
meddelats.
Manusstopp för ”WI-tidningen” nr. 4-2021 är den 1 november.
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Årets ”jubilarcafé”.
Diskuterades årets jubilarcafé” som, enligt tidigare beslut, kommer att hållas tisdag 9 november kl. 19.00.
b/ Marknadsföring – försäljning almanacka.
Diskuterades marknadsföring och försäljning av Sällskapets almanacka. Bl.a. föreslogs att
”förse” varje styrelseledamot med ett antal, förslagsvis fem ex. Försäljning skall även ske
vid Sällskapet arrangemang och ”tillställningar”. Föreslogs vidare att förhöra sig om några
affärer etc. är villiga att ha några ex. ”liggande”. Almanackan kommer också att marknadsföras på Sällskapets hemsida.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Årets Jubilarcafé.
Beslutades att årets ”jubilarcafé skall hållas tisdagen den 9 november kl. 19.00 i Ekumeniakyrkan. Inbjudan kommer att utsändas till de medlemmar som under året fyllt/fyller: 75 år,
80 år, 85 år, 90 år och 90 år plus. Då inget ”jubilarcafé” kunde hållas 2020, p.g.a. pandemin,
kommer även inbjudan att utsändas till 2020 års jubilarer. Inbjudan omfattar även jubilarernas respektive. Övriga medlemmar är också välkomna till ”jubilarcaféet”. Förutom alla här
nämnda medverkar dessutom kyrkoherde Per Ulvestig under kvällen.
b/ Minnesgåvor.
Beslutades att skänka ett summa som minnesgåva till Alingsås Idrottshistoriska Sällskaps
ordförande, Pär-Göran Björkman, med anledning av dennes nyliga bortgång.
Av samma anledning beslutades att skänka en summa till minne av Robert Carlsson, styrelseledamot i Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap.

§

7. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 11 oktober 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.
Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Bert Svensson
Justerare

Sekreterare

