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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 11 oktober 2021 kl. 16.30 i möteslokalen, Stockholmsvägen 13.
Närvarande: Kenneth Ohlsson
Bertil Hedlund
Agneta Hedén
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
Monica Rundqvist
Tomas Knutsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande: Irene Lennstrand

Ledamot

§ 1.

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

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2021-09-06) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Bertil Hedlund
som, tillsammans med ordföranden, även fick uppdraget att ordna fika till nästa möte.
§ 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 att Sällskapet, vid dagens datum, förfogar över 83 599:83 i likvida medel
samt att alla inkomna fakturor är betalade. Vidare rapporterades bl.a. att det hittills sålts
almanackor för totalt 4 300:- (43 st).
b/ Skrivelser.
Inga aktuella skrivelser e.d. fanns att rapportera.
c/ Senaste arrangemang.
Rapporterades från Sällskapets senaste arrangemang som ägde rum måndagen den 4 oktober i Rialto-biografen. Ett 30-tal personer hade hörsammat inbjudan att lyssna på kvällens
föreläsare, Janne Åberg från Skövde. Janne som bl.a. har ett förflutet som ”burväktare” på
toppnivå i Skövde AIK höll ett mycket uppskattat föredrag om sin framgångsrika idrottskarriär. Han berörde även tiden som FN-soldat i Gaza och Kongo. Före och efter Jannes
framförande gavs även möjlighet att besöka Sällskapets museum. Dagen till ära (kanelbullens dag) bestod kvällens fika av kaffe med kanelbulle.
Beträffande tidpunkt för arrangemanget framfördes förslag att förlägga dylika tillställningar
på en annan veckodag, förslagsvis tisdagar alt. onsdagar, för att måhända locka fler besökare.
d/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där årets ”jubilarcafé” står närmast på tur.
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Arrangemanget kommer denna gång att äga rum i Ekumeniakyrkan (Missionskyrkan) den 9
november kl. 18.00. Till årets ”jubilarcafé” kommer även 2020 års jubilarer att inbjudas.
Som programpunkt i januari 2022 planeras ett besök i Fåglummuséet på Tånga hed med
Gösta ”Fåglum” Pettersson som guide. Då muséet endast kan ta emot ett begränsat antal
besökare åt gången är tanken att ha två visningar, preliminärt den 17 och 18 januari.
Under februari 2022 är det tänkt att göra ett besök i Skidmuséet i Magra.
e/ Årsmöte med Vårgårda Föreningsarkiv.
Rapporterades från årsmötet med Vårgårda Föreningsarkiv, som hölls i kommunhuset den
29 september. WIHS representerades där av Kenneth Ohlsson och Stig Sjögren. Föreningsarkivet börjar nu ”komma på fötter” igen efter pandemin och problemet med att få tag på en
ny arkivarie efter Irene Lennstrand. Maria Coste heter den nya arkivarien, som även tagit
över Irene Lennstrands plats som kassör i styrelsen. Beträffande övriga val blev det idel
omval på de ledamöter vars mandattid utgått. Enda undantaget var en plats i valberedningen, där Bengt Bengtsson avböjt fortsatt medverkan på grund av hälsoskäl.
f / Årsmöte med Westgöta IHS.
Rapporterades från årsmötet med Westgöta IHS, som hölls i Vara den 2 oktober. Det var
första gången sedan 2019 det kunde hållas ett ”fysiskt” årsmöte. Glädjande nog var samtliga
19 sällskap/föreningar representerade. Från WIHS deltog Agneta Hedén, Kenneth
Ohlsson och Stig Sjögren. Själva årsmötesförhandlingarna blev en ”lugn historia”, där
samtliga förslag från valberedningen röstades igenom. De enda förändringarna var att Urban
Brumm från Skövde valdes till revisorsersättare och att Håkan Kannius från Ulricehamn
valdes in i valberedningen. Två motioner, en från Götene IHS och en från Vadsbo IHS, hade
inkommit och båda handlade om hanteringen av medlemsavgifter. Efter omröstning gick
årsmötet på styrelsen förslag, vilket innebär att styrelsen får ytterligare tid för behandling av
motionerna och svaret från styrelsen skjuts fram till årsmötet 2022.
I samband med årsmötet avgjordes även den andra upplagan WIS-tävlingen i idrottskunskap.
I finalen möttes Borås IHS och Trollhättans IHS, där BIHS hemförde en knapp seger efter
en stenhård ”batalj”.
g/ Inspirationsdag med Westgöta IHS.
Rapporterades att Westgöta IHS kommer att anordna en s.k. inspirationsdag i Lidköping
den 27 oktober. Anmälan skall vara WIS-styrelsen tillhanda senast den 22 oktober. WIHS
kommer att deltaga med trion: Agneta Hedén, Kenneth Ohlsson och Stig Sjögren.
h/ IdrottOnline lägger ned hemsidor.
Rapporterades att IdrottOnline kommer att lägga ned sin hemsideverksahet vid årsskiftet
2022-23. Detta innebär att på 18 av våra hemsidor måste det hittas nya lösningar. Janne
Åberg jobbar på detta och hoppas kunna presentera lösningar under våren 2022. Stig Sjögren
utsågs som kontaktperson för WIHS i ärendet.
i/ Övriga rapporter.
Utöver det ovan rapporterade fanns inget övrigt att rapportera.
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Årets ”jubilarcafé”.
Diskuterades arbetsfördelningen vid årets ”jubilarcafé” den 9 november. Under v 42 kommer en personlig inbjudan att utskickas per brev till de 36 jubilarerna. Övriga medlemmar
som önskar närvara kommer att informeras via mail. I övrigt blev det ganska klargjort ”vem
som gör vad”. Styrelsemedlemmarna torde infinna sig i ”god tid” (kl. 17.00) för att iordningställa lokalen, koka kaffe m.m.
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§

6. Beslutsärenden.
a/ Offert.
Beslutades att begära in en offert på 1000 st kuvert (C5) med Sällskapets logga och adress.

§

7. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 29 november kl. 18.00 i lunchrummet hos Everysport, Centrumgatan 3. Till mötet kommer även valberedningens
representanter att kallas.

§

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

Bertil Hedlund
Justerare

Sekreterare

