
 
 

Verksamhetsberättelse 2020 

Skövde Idrottshistoriska Sällskap, bildat i september 1999, har nu genomfört sitt tjugoförsta 

verksamhetsår. 

Verksamhetsåret startade med goda förhoppningar om ett intressant och spännande år med 

fortsatt sportfrågetävling och lansering av de framtagna idrottsprofilerna i slutet av mars 

månad via en speciell Vernissage. 

Det blev också klart med First Hotel Billingehus att museet kunde vara kvar i befintliga 

lokaler men behövdes stängas en viss tid, då renoveringen av hotellet skulle börja under våren 

i den del där museet är inrymt. 

Men så slog Covid 19, den världsomfattande coronapandemin, till och lamslog all 

verksamhet. Vårt planerade årsmöte sköts upp, lanseringen av idrottsprofilerna likaså och 

museet stängdes. Den årligen återkommande medlemsresan sköts också på framtiden. 

I augusti genomförde styrelsen ett par möten och beslöt att genomföra Vernissagen av 

idrottsprofilerna den 8 oktober och Sällskapets årsmöte den 22 oktober. 

Vernissagen blev väldigt lyckad, flera av profilerna var på plats och några fanns med via 

hälsningsvideos. Radio Skaraborg, SLA och SN speglade på olika sätt denna unika 

presentation av Idrottsprofiler från Skövde. En artikel om Vernissagen fanns också återgiven i 

WIS tidning i decembernumret. 

Vid årsmötet omvaldes Stig Carlsson till Sällskapets ordförande. I övrigt inga förändringar i 

styrelsen. 

Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: 

Stig Carlsson, ordförande 

Solveig Sundequist, vice ordförande 

Bengt Säll, sekreterare 

Urban Brumm, kassör 

Inga-Britt Gustafsson, ledamot 

Roger Mohlén, ledamot 

Leif Adolfsson, ledamot 

Bengt-Arne Johansson, suppleant 

Kjell-Åke Magnusson, suppleant 

Ulrika Westerberg, suppleant 

 



 
 

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsesammanträden samt ett antal informella möten i 

samband med tisdags- och söndagsöppet under året innan pandemin slog till.  

Muséet har besökts, i begränsad omfattning, av föreningar och enskilda besökare. Några av 

styrelsens funktionärer har agerat värd vid dessa tillfällen och aktivt berättat om innehållet i 

muséet. 

På grund av pandemin har alla utåtriktade aktiviteter ställts in under året.  

Webbsidan har fortsatt hållit en hög klass med ökat antal besök. Speciellt återgavs 

Vernissagen med både bilder och videos med assistans av Janne Åberg WIS. All heder för 

detta arbete och ett stort tack ska riktas till vår webbmaster Urban Brumm.  

WIS årsmöte genomfördes utan fysisk närvaro under senhösten och avslutningen av 

frågesportstävlingen är framflyttad till 2021.  

Sällskapet har under året deltagit vid årsmötet med Billingens fritidsområde ekonomiska 

förening. Mötet genomfördes ute på bandyläktaren bredvid bandybanan. 

 

Vår hedersordförande Börje Weiler gick bort i oktober månad 2020. 

Ett mycket annorlunda och konstigt verksamhetsår är till ända. Förhoppningarna och 

förväntningarna är stor att under kommande år åter få öppna upp museet och fortsätta med 

den utåtriktade verksamheten. 

Till slut ett stort tack till First Hotel Billingehus, SLA, Next Skövde, Skövde 

Hembygdsförening och Furhoffs för hjälp med projektet Idrottsprofiler från Skövde. 

Sällskapets medlemsantal var vid årets slut 165 medlemmar. 

Skövde Idrottshistoriska Sällskap 
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