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Lördagen 12.3 höll WIS sit års-
möte i Borås, mecl Borås IHS sont
lokala vcirdttr.

59 deltagare från samtliga sällskap utom
två deltog och dessutom gästades WIS
av Egon Edström och Stellan Andersson
fi'ån Halmstads IHF, Lokal var fulhnäk-
tigehuset och välkorrsttalare var Pelle
Höög, ordförande i Borås komrruntull-
mäktige, som kunde berätta om en stad

i start utveckling med växande befolk-
ning, handel, textil, högskola och kultur
som profllområden.

Pelle Högg valdes sedan till ordförande
för årsmijtet. Styreisen fick ansvarsfrihet
f'ör verksamheten och den ekonomiska
hanteringen det gångna året och den

frarnlagda verksamhetsplanen 20 1 6 -eod-
kändes liksom det balanserade budget-
förslaget och oförändrad medlemsavgift
om 30 kr per medlem för 2011 .

Sture Petters son, Falköping

Roland Gustafsson, Karlsborg omvaldes
olr som ordförande på ett år och Karin
Monsdn-Karlsson. Trollhiittan, Bengt-
Göran Bäcklund, Lidköping, Sture Pet-

tersson, Falköping, och Tommy Olsson.
Borås, till styrelseledamöter på två år.
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Göran Zettergrerr, Borås. och Lennart
Lundh, Skara, omvaldes som supplean-
ter. När det gäller revisorer omvaldes
Gunnar Gladh, Falbygden, och nyvaldes
Harry Nilsson, Herrljr,rnga som ordina-
rie. Ingvar Nordin, Mark, omvaldes som
suppleant medan en suppleantplats blev
vakant. Slutligen valdes Börje Carlsson,
Vadsbo, Sven-Erik Hellberg, Falbygden.
Lennaft Karlsson, Trollhättan, Jörgen

l,indbratt, Borås och Bengt-Göran Bäck-
lund från styrelsen till valberedning med
Sven-Erik som sammankallande.
Sedan den fbrmella delen av årsmötet
avslutats fick årsmötesdeltagarna möta
Stefan Persson. som bl a har fyra raka

Stanley Cupsegrar på meritlistan. Stefan
representerade sorn aktiv Brynäs, Nerv
York Islanders och Tre Kronor irtnan

karriären avslutades i Borås HC. Han
berättade på ett initierat, personligt och
humoristiskt sätt om livet som hockey-
proft-s, om Tommy Sandlintiden i Brynäs

och konfrontationen med det betydli-qt

tuffare klimatet i NHL. Frågorna blev
mänga liksorn skratten och uppskattande
applåder.

Därefter informerade Roland Gustafs-
son om arbetet med WIS hemsida och
det samarbete med sällskapen som är

en förutsättning för att sidan ska bli bra.
Sven-Åke Mökander berättade om den

planerade Tångamässan, med anledning
av Hembygdsförbundets hundraårs-
jubileum 2016. WIS kommer att delta
med en monter som ska berätta om den

idrottshistoriska rörelsen i Västergötland
och alla sä1lskap och föreningar som vill
delta rir välkomna med anmälan.

I s lnc kett le gen dare n Stefcut P er s son

Till sist informerade Carl-Erik Johnsscln

om det samgående som planeras mellan
Viistergötlands Idrottsförbund och Väst,
dvs Göteborg och Bohus-Dal fr o m 2017
innan det var dags att äta i Annelundsvil-
lan. en kort promenad från Fullmiiktige-
huset.

Tommy Olsson
foto: Lennart Od6en, BIS
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