
Verksamhetsberättelse 
 

För Skara Idrottshistoriska Sällskap. Verksamhetsåret 2020. 

Styrelse:Styrelse:Styrelse:Styrelse:    

Ordförande: Lennart Persson 

V. Ordförande: Kjell Nordström 

Sekreterare: Benny Ternemar 

Kassör: Kristina Berglund. 

Ledamot: Bosse Persson 

Ledamot: Bengt Andersson 

Ledamot: Jan-Olof Bohlin 

Klubbmästare: Jan-Åke Ek. 

 

Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. 

 

Revisor: Roger Johansson 

Valberedning: Anders Jacobsson (sammankallande), Bengt-Göran Nilsson, 
Kjell Nordström. 

 

Antal medlemmar:Antal medlemmar:Antal medlemmar:Antal medlemmar:    

Sällskapet hade under verksamhetsåret 141 medlemmar: 

Medlemsavgift:Medlemsavgift:Medlemsavgift:Medlemsavgift:    

100 kr varav 50 kr är kostnaden för prenumeration av tidningen 
Westgötarnas Idrottshistoria som utkommer med fyra nummer per år. 

    

Klubblokal: Klubblokal: Klubblokal: Klubblokal:     

Under 2019 flyttade Sällskapet från lokalen på Skaraborgsgatan till 
Vilanhallen. Där har Sällskapet ett kontorsrum och vi får även använda 
konferenslokalen för våra träffar. Sällskapet betalar ingen hyra för detta. 

Lokalen på Skaraborgsgatan kostade 18.000 kr per år. 



 

Idrottshistoria:Idrottshistoria:Idrottshistoria:Idrottshistoria:    

    

Sällskapet beslutade i samband med flytten från Skaraborgsgatan att inte 
bygga ett fysiskt idrottsmuseum.  

Lennart Lundh inledde för många år sedan arbetet med att bygga en 
hemsida för Sällskapet. Där finns idrottshistoria digitalt. Ifjol fick vi hjälp av 
Jan Åberg att flytta över allt material till den plattform som vi nu använder.  

 

I samband med flytten till Vilanhallen beslutades att alla protokollsböcker, 
och andra handlingar från nedlagda föreningar, skulle överlämnas till 
Föreningsarkivet i Lidköping. 

 

Skaras äldsta idrottsförening är Skara Skyttegille som bildade redan1892 
men som tyvärr har lagt ned sin verksamhet.  

 

Skaras nuvarande äldsta verksamma förening är Skara Tennisklubb som 
startades 1906 och har haft verksamhet i 115 år. 

 

Mediakonferens iMediakonferens iMediakonferens iMediakonferens i    Vara:Vara:Vara:Vara:    

    

Lennart Persson och Jan-Åke Ek medverkade denna konferens som 
arrangerades av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. 

    

Westgöta Idrottshistorias kunskapWestgöta Idrottshistorias kunskapWestgöta Idrottshistorias kunskapWestgöta Idrottshistorias kunskapsssstävling:tävling:tävling:tävling:    

 

Skara IHS lyckades vinna två omgångar och var i semifinal när tävlingen fick 
avbrytas på grund av pandemin. 

    

Ungdomsstipendiet:Ungdomsstipendiet:Ungdomsstipendiet:Ungdomsstipendiet:    

 

På grund av pandemin har Sällskapet inte delat ut något 
ungdomsstipendium under 2020. 



 

Hall o f Fame:Hall o f Fame:Hall o f Fame:Hall o f Fame:    

    

Under 2020 invaldes tre personer i Skara Hall of Fame. 

 

• Nr 6 Jan-Olof Bohlin, motorsport. 
• Nr 7 Helene Ekelund, handboll. 
• Nr 8 Stig Larsson, ledare i Axvalls IF. 

Diplomen kommer att delas ut senare. 

    

Tisdagsträffar:Tisdagsträffar:Tisdagsträffar:Tisdagsträffar:    

 

När Sällskapet flyttade till Vilanhallen togs beslut om att regelbundet 
försöka spegla idrotten i Skara. I slutet av 2019 var Bosse Persson den 
första lokala företrädaren som berättade sin idrottshistoria i fotboll, 
handboll och ishockey. Ett mycket populärt inslag. 

 

Styrelsen planerade sedan fler träffar om idrotten i Skara.  

    

Programmet:Programmet:Programmet:Programmet:    

 

14/1 Skara Ishockeyklubb 50 år. Kjell Nordström. 

21/1 Allmän tisdagsträff. 

28/1 Hangelösa HF. Göran Olsson och Evy Edenholm med flera. 

4/2 Allmän tisdagsträff. 

12/2 Håkan Loob. En av Sveriges största ishockeyprofiler genom tiderna. 
Håkan lockade drygt 100 personer till Vilanhallen. 

18/2 Allmän tisdagsträff. 

25/2 Årsmöte. 

3/3 Lars Lundberg. En av grundarna i Sällskapet. 

1/3 Stenums IF – inställt. 



17/3 Allmän tisdagsträff – inställd. 

24/3 Vinnarna i Stochampionatet – inställd. 

 

På grund av pandemin beslöt styrelsen att göra ett uppehåll med 
tisdagsträffarna. De togs upp igen i september. 

 

8/9 Allmän tisdagsträff. 

15/9 Allmän tisdagsträff. 

22/9 Allmän tisdagsträff. 

29/9 Allmän tisdagsträff. 

6/10 Hall of Fame med Jan-Olof Bohlin och Stig Larsson. 

13/10 Bo Österlund. Landslagstränare i ridning. 

20/10 Olympiskas Elden i Skara 1956. Gullan Alexandersson. 

 

Det blev den sista träffen för året. Åter en gång fick vi ställa in våra träffar. 

 

Studieresa:Studieresa:Studieresa:Studieresa:    

    

Sällskapet hade planerat en resa till Göteborg den 4 maj. På programmet 
stod ett besök på Göteborgs idrottsmuseum där Thomas Wernerson skulle 
berätta om sina år som målvakt och som expert på tv-sporten. På kvällen 
var det match mellan IFK Göteborg och Malmö FF. 

Tyvärr tvingades vi ställa in resan på grund av pandemin. 

 

Skara IHS 25 årSkara IHS 25 årSkara IHS 25 årSkara IHS 25 år: : : :     

Skara Idrottshistoriska Sällskap bildades 1994. En av de första 
ledamöterna i styrelsen var Lars Lundberg. Han blev vice ordförande när 
Sällskapet bildades. Lars efterträdde sedan Curt D Andersson som 
ordförande när denne avled. 

Sällskapet blev alltså 25 år 2019. Den 3 mars berättade Lars Lundberg om 
sitt liv och sin kontakt med idrotten i Skara och vårt idrottshistoriska 
Sällskap. 

I samband med denna träff skänkte Lars Lundberg 5.000 kr till Sällskapet. 



 

SlutordSlutordSlutordSlutord::::    

    

Trots att pandemin har drabbat oss hårt så har Sällskapet ändå kunnat ha 
en god verksamhet under 2020. Även om vi tvingats ställa in många av 
våra träffar, och framför allt den planerade utflykten till Göteborg. 

Mycket positivt är att de flesta medlemmar ändå vill vara kvar i Sällskapet. 
Vi kan nu konstatera att vi kommer att vara fler medlemmar under 2021 än 
under 2020. 

Även om vi inte vet när vi kan återgår till normal verksamhet så har vi 
planerat för ett antal tisdagsträffar. Även en resa finns på programmet. Om 
den kommer att kunna genomföras blir Degerfors vårt utflyktsmål. 

Sedan vi lämnade lokalen på Skaraborgsgatan har vi inga större utgifter. 
Därför är ekonomin god, trots att medlemsavgiften för några år sedan 
sänktes från 200 kr till 100 kr. 

 

Skara i april 2021 

 

 

Lennart Persson Kjell Nordström Benny Ternemar 

 

 

Kristina Berglund Bengt Andersson Jan-Olof Bohlin 

 

Bosse Persson 


