
 
 

Årsberättelse 2018 

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

verksamhetsår. 

Vid årsmötet i mars lämnade Börje Weiler över ordförandeklubban till Stig Carlsson. Börje har varit 

Sällskapets ordförande sedan starten och  

har varit en stark bidragande person till utvecklingen av Sällskapet och Muséet. Börje utsågs av ett 

enigt årsmöte till Sällskapets hedersordförande. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Stig Carlsson, ordförande 

Bengt Säll, sekreterare 

Urban Bruum, kassör 

Inga-Britt Gustafsson, ledamot 

Roger Mohlén, ledamot 

Jan Sandelius, ledamot 

Solveig Sundequist, ledamot 

Börje Weiler, ledamot 

Leif Adolfsson, suppleant 

Kjell-Åke Magnusson, suppleant 

Nils Larsson, suppleant 

Erland Johnsson, adjungerad suppleant 

Olof Schönborg, adjungerad suppleant 

Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsesammanträden samt ett antal informella möten i samband 

med tisdags- och söndagsöppet under året.  

Vid ett par styrelsemöten har olika idéer om verksamhetsutveckling diskuteras som kommer att 

genomföras kommande år. 

Muséet har besökts av föreningar, enskilda besökare och konferens- och hotellgäster. Flera av 

styrelsens funktionärer har agerat värd vid dessa  

tillfällen och aktivt berättat om innehållet i muséet. 

Årets medlemsresa den 22 maj gick till Huskvarna och Jönköping för besök på Huskvarna museum 

och ett snabbstopp på hemresan vid godisförsäljningen i Mullsjö. 

Sällskapet har aktivt medverkat och haft öppet muséet vid Friskvårdens Dag och Sweden Outdoor 

Festival, båda i september månad.  

Vid Seniormässan i Skövde Arena senare under hösten fanns Sällskapet med som deltagande 

utställare. 



 
 
Viss utveckling och förändring av innehållet i muséet har skett under året med bland annat ny vägg 

för SLA:s idrottspris. 

Webbsidan har ytterligare utvecklats under Urban Brumms ledning.  

En ny broschyr har tagits fram som blev klar under hösten. Ett stort tack till Stafett Reklam AB, 

Furhoffs och SLA för stöd i layoutarbete  

och hjälp med övriga broschyrkostnader.  

Dessutom har en så kallad beachflagga tagits fram och ett pins med Sällskapets logotype.  

Sällskapet var i februari värd för WIS årsmöte som genomfördes på First Hotel Billingehus den 10 

mars. Vid mötet var vårt museum öppet. 

Styrelsen har medverkat vid WIS sommarmöte i Vänersborg då Sällskapet firade 30 år och vid 

utbildningsdag i Vara och har medverkat med artiklar i WIS medlemstidning.  

Styrelsen deltog också med ett lag i WIS nystartade frågesporttävling.  

Sällskapet har under året deltagit vid flera möten med Billingens fritidsområde ekonomiska förening. 

Sällskapets medlemsantal var vid årets slut var 188 medlemmar. 

Skövde Idrottshistoriska Sällskap 
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