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Protokoll fört vid styrelsemöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
måndag 29 nov. 2021 kl. 18.00 i lunchrummet hos Everysport, Centrumg. 3.
Närvarande: Kenneth Ohlsson
Bertil Hedlund
Agneta Hedén
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
Monica Rundqvist
Tomas Knutsson
Per-Ola Johnsson
Per Kjellson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Valberedningen
Valberedningen

Frånvarande: Irene Lennstrand
Sture Åhman

Ledamot
Valberedningen

§ 1.

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

§ 2. Föregående mötesprotokoll – Protokolljustering.
Föregående mötesprotokoll (2021-10-11) genomlästes, godkändes, justerades och lades till
handlingarna. Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Monica Rundqvist,
som 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 84 596:88 i likvida medel
samt att alla inkomna fakturor är betalade, bl.a. medlemsavgiften för 2021 i Vårgårda Föreningsarkiv och fakturan från Åtta.45 Tryckeri (1 500:-) gällande 1000 kuvert .
b/ Skrivelser.
Från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har inkommit en inbjudan till deltagande i ”WISmästerskap i idrottskunskap 2022”. Anmälan skall vara WIS tillhanda senast den 1 december. Inför anmälan till ”WIS-mästerskapet” kommer WIHS att anordna ett idrottscafé med
en intern kvalificeringstävling i idrottskunskap, där Urban Tjernberg blir tävlingsledare.
Från Vårgårda kommun har inkommit en inbjudan till ”Strategiarbete Kultur- och Fritid
Vårgårda kommun”. Workshop kommer att hållas i Kullingshofstugan den 9 december kl.
13-15. Anmälan om deltagande skall ske senast den 7 december. Kenneth Ohlsson utsågs att
representera WIHS.
Från Västra Götalands Idrottsförbund/SISU har inkommit en påminnelse ang. redovisning
av aktiviteter under 2021. Detta skall vara gjort senast den 15 december,
c/ Senaste arrangemang.
Rapporterades från årets ”jubilarcafé” som denna gång ägde rum i Equmeniakyrkans festvåning den 9 november. Till årets upplaga hade även 2020 års jubilarer inbjudits, då före-
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gående års ”jubilarcafé” fick inställas på grund av Covid-19-pandemin. Av de totalt 36 inbjudna jubilarerna hade 24 hörsammat inbjudan. Totalt bevistades arrangemanget av 66
personer. Förutom hyllningarna till jubilarerna bidrog kyrkoherden i Vårgårda Pastorat, Per
Ulvestig, med ett mycket uppskattat kåseri i ämnet ”Med SM-tecken i bagaget”.
En av de inbjudna jubilarerna som inte kunde närvara var Valdemar ”Valle” Andersson som
blev 100 år (!!) den 2 november. ”Valle” hade ett eget ”jubilarcafé” i Kullingshofstugan på
födelsedagen. Bland de uppvaktande gästerna fanns givetvis WIHS!
d/ Kommande arrangemang.
Rapporterades ang. kommande arrangemang, där 2022 inledes med ett idrottscafé i f.d.
Kyrkans Hus, Stockholmsvägen 13, den 10 januari kl. 17.00. Bl.a. blir det då en sportfrågetävling som leds av Urban Tjernberg.
Den 17 och 18 januari kl. 18.00 blir det besök i ”Fåglum-muséet” på Tånga hed med Gösta
”Fåglum” Pettersson som guide. Anmälan till Bertil Hedlund tidigast den 10 januari.
Februari ”vigs” åt ett besök i Skidmuséet i Magra. Mer information ang. dag och tid vid
nästa styrelsemöte.
e/ Inspirationsdagen med WIS.
Rapporterades från Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps ”Inspirationsdag” i Lidköping den
27 oktober. Från WIHS deltog Agneta Hedén, Kenneth Ohlsson och Stig Sjögren.
f / Nytt företagspaket för föreningar.
Rapporterades ang. det nya företagspaket som Sparbanken Alingsås ”sjösätter” fr.o.m. 1
januari 2022. Detta betyder betydligt ökande kostnader för WIHS som inte kommer att
nyttja flera av de tjänster som erbjudes. WIHS-kassören har påpekat detta för Sparbanken,
som erbjuder ett något reducerat pris.
g/ Manusstopp WI-tidningen.
Rapporterades att manusstopp för WI-tidningen nr. 1-2022 är omkring den 25 januari. Från
WIHS blir det ännu en intervjuartikel signerad Bertil Hedlund.
h/ Portohöjning.
Rapporterades att Postnord höjer brevportot med en krona fr.o.m. den 1 januari 2022. Portot
för ett brev (max 50 gram) blir då 13:-.
i/ Övriga rapporter.
Rapporterades att nio WIHS:are närvarade då Herrljunga IHS arrangerade ett idrottscafé
med Samuel Holmén som gäst.
§ 5. Diskussionsärenden.
a/ Reseersättning.
Diskuterades att införa reseersättning till de WIHS:are som deltager vid arrangemang etc.
som anordnas av t.ex. Westgöta IHS.
b/ Inför årsmötet 2022.
Diskuterades bl.a. tidpunkt för årsmötet 2022. Valberedningens representanter blev även
informerade ang. de ledamöter, och övriga funktionärer, vars mandattider utgår.
§

6. Beslutsärenden.
a/ Reseersättning.
Beslutades att det, i fortsättningen, skall utgå skattefri reseersättning (18:50:-/mil) till dem
som representerar WIHS vid t.ex. arrangemang med Westgöta IHS.
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b/ Årsmöte 2022.
Beslutades att årsmöte skall hållas onsdagen den 9 mars 2022 kl. 19.00 i Kullingshofstugan.
c/ WIS-mästerskap i idrottskunskap 2022.
Beslutades att WIHS skall deltaga med ett lag i 2022 års ”WIS-mästerskap i idrottskuskap”.
d/ Inköp av frimärken.
Beslutades att inköpa en rulle (100 st) frimärken till nuvarande pris (12:-/st).
§

7. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 24 januari 2022 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. Eftersom detta var årets sista styrelsemöte passade han även på att
önska samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Justeras.

Vid protokollet.

Kenneth Ohlsson

Stig Sjögren

Ordförande

Monica Rundqvist
Justerare

Sekreterare

