
 
WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 
 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017 
 
Tid:                  11 mars kl 10.00 – 13.15 
Plats:               Biograf Stjärnan, Nossebro 
Närvarande: 62 personer representerande 15 av de 18 medlems- 
                         organisationerna i WIS. 
 
Mötet inleddes med registrering och kaffe varefter ordföranden i Essunga IHS Kent 
Larsson hälsade välkommen och berättade om kommunen och om den historiska och 
fortfarande aktiva biografen Stjärnan. 
 
§  1   Öppnande och fastställande av röstlängd 
Ordförande Roland Gustafsson förklarade årsmötesförhandlingarna öppnade och 
föreslog att den anmälningslista som föreligger utgör röstlängd om något ärende 
kräver röstningsförfarande. Detta blev också årsmötets beslut.   
 
§  2  Val av mötespresidium 
Kent Larsson, Essunga, valdes till ordförande för årsmötet och Tommy Olsson, Borås, 
till sekreterare. 
 
§  3 Val av protokolljusterare/rösträknare 
 Kenneth Olsson och Stig Sjögren, Vårgårda, valdes att justera dagens protokoll samt 
att vid behov fungera som rösträknare. 
 
§  4 Fråga om stadgeenlig kallelse 
Roland Gustafsson redogjorde för hur kallelse gått ut via mail och post samt nr 1 av 
tidningen i stadgeenlig tid. 
 
Årsmötet beslöt att kallelse skett i enlighet med stadgarna. 
 
§  5 Fastställande av föredragningslistan 
Årsmötet godkände föreliggande förslag till föredragningslista. 
 
§  6 Styrelsens redovisning  av verksamheten och ekonomin 2016 
Tommy Olsson gick igenom årsberättelsen (bilaga 1) rubrik för rubrik och kassören 
Sture Pettersson redogjorde för resultat- och balansräkningen som visar på ett 
överskott om 11 533 kr (bilaga 2).   
Sture framhöll särskilt på intäktssidan hur viktigt bidraget från VIF var och är. 
Likviditeten är fortsatt god med tillgångar på drygt 96 000 kr. 
 
Årsmötet godkände årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och lade dessa 
till handlingarna. 
 
§  7 Revisorernas berättelse 
Revisor Gunnar Gladh föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2016 
(bilaga 3).  
Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen samt fastställa resultat- och 
balansräkningarna.  
 
 



§  8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full och 
tacksam ansvarsfrihet för verksamheten 2016. 
 
§  9 Årsavgift för 2018 
Årsavgiften höjdes 2015 till 30 kr per medlem och år. Styrelsen föreslog att denna 
avgift ska ligga fast även 2018. 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
 
I anslutning till denna punkt informerade Carl-Erik Johnsson om sammanläggningen 
mellan idrottsförbunden i Väst till ett nytt Västa Götalands Idrottsförbund. De 
slutgiltiga besluten fattas vid en stämma i Alingsås 20.4. 
 
§10 Förslag till verksamhetsplan och budget 2017  
Tommy Olsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017  (bilaga 4). 
Sture Pettersson redovisade styrelsens budgetförslag för året (se bilaga 5). Förslaget 
innebär en med 14 000 kr underbalanserad budget om  
320 600 kr.  
 
Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för 2017 enligt styrelsens 
förslag. 
 
§11 Val av ordförande  
Valberedningen föreslog omval av Roland Gustafsson, Karlsborg. 
 
Årsmötet valde i enlighet med förslaget Roland till ordförande 2017. Beslutet var 
enhälligt. 
 
§12 Val av tre styrelseledamöter 
Valberedningen föreslog omval på två år av Lars-Göran Bengtsson, Vänersborg, nyval 
på två år av Göran Zettergren, Borås samt fyllnadsval på ett år av Börje Gustavsson, 
Trollhättan. 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
I sammanhanget noterades också att kvarstående är Karin Monsén-Karlsson, 
Trollhättan, Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping, samt Tommy Olsson, Borås. 
 
§13 Val av styrelsesuppleanter 
Valberedningen föreslog nyval av Carl-Erik Johnsson, Borås, och Jan Åberg, Skövde. 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslog nyval av Kent Larsson, Essunga, och omval av Harry Nilsson, 
Herrljunga som ordinarie samt omval av Ingvar Nordin, Mark, och Lennart Alsin, 
Borås som suppleanter. 
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.  
 
§15 Val av valberedning 
Lars-Göran Bengtsson nominerade Lennart Karlsson, Trollhättan, som 
sammankallande i valberedningen. Som ledamöter i övrigt föreslogs Per-Göran 
Björkman, Alingsås, Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping och Börje Carlsson, Vadsbo. 
Mötet beslöt i enlighet med de gjorda nomineringarna.  



 
§16 Motioner och propositioner från styrelsen 
Inga motioner eller propositioner utöver de förslag som redovisas i §10 ovan förelåg. 
 
§17 Övriga ärenden 
Under denna punkt informerade Tommy Olsson om det som hänt med redaktionen 
för WI sedan tidigare redaktör och ansvarig utgivare slutade i och med nr 4/16 och 
den arbetsmodell som nu använts för nr 1/17.  
 
I samband med det här har också riktlinjer för tidningen tagits fram och dessa gicks 
igenom och diskuterades (bilaga 6). 
 
Lars-Göran Bengtsson berättade om den kommande resan i Vasaloppets spår 21-22.9 
(bilaga 7). F n finns 35 preliminäranmälda så fler kan få plats. Anmälan blir definitiv 
efter 1.7 och priset är 1 600 kr vid 50 betalande. 
 
Kenneth Olsson, Vårgårda, informerade om det kommande sommarmötet 26.8 i 
Storsjöområdet i Horla som också kombineras med Wårgårda IHS 20-årsjubileum dit 
övriga sällskap kommer att inbjudas. 
 
Carl-Erik Johnsson konstaterade att detta är sista gången som Västergötlands 
Idrottsförbund , VIF.deltar i ett årsmöte med WIS och framförde ett tack till 
sällskapen för deras stora arbete med att dokumentera idrottshistorien. 
 
Roland Gustafsson tackade i sin tur VIF för viktigt stöd och ett gott samarbete. 
Roland Gustafsson avtackade sedan mötesordföranden Kent Larsson samt de 
avgående vice ordföranden Bo Zackrisson, kassören Sture Pettersson, revisorn 
Gunnar Gladh och förre redaktören och ansvarige utgivaren för WI Leif Svensson med 
blommor, standar och presenter. 
 
§18 Avslutning 
Roland Gustafsson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade i enlighet med 
§17 den officiella delen av mötet avslutat.  
 
Vid protokollet 
 
 
Tommy Olsson                                                                    Kent Larsson 
Sekreterare                                                                            Mötesordförande 
 
 
Justeras 
 
Kenneth Olsson                                                                   Stig Sjögren 
 
Efter avslutade förhandlingar visades en finstämd film om Allan i Flaskhall, en 
fantastisk man som närmar sig de hundra, är ute och dansar ett par, tre gånger i 
veckan, är den äldste som åkt Vasaloppet och lever ett rikt liv sin ålder och ett 
handikapp till trots. 
Därefter avslutades mötet med lunch på restaurang Liljedal. 
 
  
 
 
 


