
 

 

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP 
 

 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022 
 
Tid:                      26 mars kl 11.00 - 12.30 
 
Plats:                   Sockerbruket, Lidköping 
 
Närvarande:        54 personer representerande samtliga nitton medlemsorganisationer i  
                            WIS. 
 
§1   Öppnande och fastställande av röstlängd  
Ordförande Roland Gustafsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
Han föreslog sedan att den närvarolista som upprättats, där varje sällskap även uppgett 
sina två röstberättigade, ska utgöra röstlängd (bilaga 1).  
 
Detta blev också mötets beslut. 
 
§2   Val av mötespresidium 
Valberedningen föreslog att Kjell Nordström, Skara, skulle utses till ordförande och Tommy 
Olsson, Borås, till sekreterare för årsmötet. 
 
Detta blev också mötets beslut. 
 
§3   Val av protokolljusterare/rösträknare 
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag Britt-Marie Knutsson, Mark, och Kenneth 
Ohlsson, Vårgårda, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet samt utgöra 
rösträknare. 
 
§4   Fråga om stadgeenlig kallelse 
Roland Gustafsson redogjorde för att kallelse gått ut via mail tre veckor innan mötet samt 
kungjorts på hemsidan. 
 
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna. 
 
§5   Fastställande av föredragningslistan 
Årsmötet godkände föreliggande förslag till föredragningslista (bilaga 2). 
 
§6   Styrelsens redovisning av verksamheten och ekonomin 2021 
Tommy Olsson gick igenom årsberättelsen (bilaga 3) rubrik för rubrik. Kassören Börje 
Gustavsson redogjorde för resultat- och balansräkningarna som visar på ett överskott om     
15 324 kr (bilaga 4), framför allt beroende på minskad aktivitet på grund av pandemin. 
 
Mötet lade årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen med godkännande till hand-
lingarna. 
 
 
 



 

 

§7   Revisorernas berättelse 
Revisor Kent Larsson föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021 (bilaga 
5). 
 
Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräk-
ningarna. 
 
§8  Ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag. 
 
§9   Årsavgift för 2023  
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift om 50 kr per medlem och år för 2023. 
 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§10  Förslag till verksamhetsplan och budget 2021 
Tommy Olsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 (bilaga 6), Börje Gus-
tavsson redovisade styrelsen förslag till budget för året (bilaga 7). Förslaget innebär ett 
planerat mindre underskott om 16 000 kr samt en engångsinvestering om 37 000 på nya 
hemsidor (se nedan §17). 
 
Bosse Zackrisson menade att det är principiellt fel att arbeta med en underbalanserad 
budget. Kenneth Olsson påpekade att representationsanslaget borde förstärkas. 
 
Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2022. 
 
§11  Val av ordförande 
Valberedningen föreslog omval av Roland Gustafsson, Karlsborg. 
 
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Roland till ordförande för 2022. Be-
slutet var enhälligt. 
 
§12  Val av tre styrelseledamöter 
Valberedningen föreslog omval av Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping, och Tommy Olsson, 
Borås, samt nyval av Janne Åberg, Skövde. 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Det noterades i sammanhanget att kvarstående är Börje Gustavsson, Trollhättan, Lars-
Göran Bengtsson, Vänersborg och Göran Zettergren, Borås, samt att Karin Monsén av-
sagt sig omval.  
 
§13  Val av styrelsesuppleanter 
Valberedningen föreslog omval på ett år av Carl-Erik Johnsson, Borås, och nyval av Kjell 
Nordström, Skara. 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
 



 

 

§14  Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslog omval av Kent Larsson, Essunga, och Harry Nilsson, Herrljunga 
som ordinarie revisorer på ett år samt omval av Urban Brumm, Skövde, och nyval av Jan 
Ågren, Ulricehamn, som ersättare på ett år. Lennart Alsin, Borås, har avsagt sig omval 
som ersättare. 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§15  Val av valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Lennart Karlsson, Trollhättan, sammankallande, 
Börje Carlsson, Vadsbo, och Håkan Kannius, Ulricehamn. Lennart Karlsson har anmält att 
han avsäger sig omval. 
 
Årsmötet valde om Börje Carlsson, Vadsbo, och Håkan Kannius, Ulricehamn, att utgöra 
valberedning 2022 tillsammans med en representant för styrelsen som denna får i upp-
drag av utse. Styrelseledamoten är också sammankallande. 
 
§16  Motioner och propositioner från styrelsen 
Två motioner hade inkommit från Götene respektive Vadsbo, båda angående uppbördssy-
stemet för avgiften till WIS (bilaga 8 och 9). Båda diskuterades vid föregående årsmöte 
2021-10-02. 
 
Götene föreslog att WIS ska ta in hela medlemsavgiften från den enskilde och att man se-
dan ska vidarebefordra denna minus den beslutade avgiften till WIS till respektive säll-
skap. Vadsbo föreslog att avgiften till WIS ska debiteras utifrån läget 30 april och inte som 
hittills per 31.12. 
 
Styrelsen ansåg då att frågan kräver ytterligare beredning och att beslut därför skulle fatt-
tas vid årsmötet i mars 2022. Detta blev också årsmötets beslut. 
 
Roland föredrog styrelsens yttrande som innebar att båda motionerna skulle avslås (bilaga 
10). 
 
Årsmötet beslöt efter omröstning och votering i enlighet med styrelsens förslag. Vadsbos 
representanter reserverade sig till förmån för förslaget i sin motion. 
 
Några propositioner utöver de förslag som redovisats ovan i §§ 9 och 10 förelåg inte. 
 
§17  Övriga ärenden 
Janne Åberg redogjorde för de problem som uppstått i och med att RF kommer att lägga 
ned IdrottOnline i höst. Man har tagit fram ett verktyg för överflyttning till nya hemsidor som 
inte är bra.  
 
Janne har på styrelsens uppdrag tagit in tre offerter på ett nytt system där samtliga säll-
skap ska få möjlighet att ha sin egen sida. Kostnaderna beräknas till ca 40 000 kr som 
WIS avser att stå för. Janne redovisade upplägget och läget för närvarande. Pengar finns 
avsatta i det budgetförslag som antogs i §10 ovan. 
 
§18  Avtackningar 
Roland avtackade avslutningsvis mötespresidiet för ett väl genomfört möte och tackade 
därefter Karin Monsén för hennes långvariga och värdefulla arbete i styrelsen och Lennart 
Karlsson för hans förtjänstfulla arbete i valberedningen. 



 

 

 
§19  Avslutning 
Roland tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
Tommy Olsson                                                              Kjell Nordström 
Sekreterare                                                                     Mötesordförande 
 
 
 
Britt-Marie Knutsson                                                  Kenneth Ohlsson 
Justerare                                                                         Justerare 
 
 
 
 


