
Skovde Idrottshistoriska Sallskap

Protokoll fort vid Skovde Idrottshistoriska Sallskaps arsmote 2021-09-30
Plats: First Hotel Billingehus, lokal Arkaden 3.
Narvarande: 18 personer

§ 1. Oppnande och upprop
Ordforande Stickan Carlsson halsade samtliga valkomna och forklarade det fran i varas
uppskjutna arsmotet b'ppnat. Ordforanden noterade att de deltagande alia var medlemmar i
Skovde IHS.

§ 2. Val av ordforande och sekreterare for arsmotet
Valberedningen (Nils Larsson sammankallande) foreslog Solveig Sundequist som ordforande
och Urban Brumm som sekreterare.
Beslutades enligt valberedningens forslag.

§ 3. Val av tva protokolljusterare och rostraknare att jamte ordforanden justera
protokollet
Valberedningen foreslog Leif Adolfsson och Kjell-Ake Magnusson som rostraknare, tillika
protokolljusterare.
Beslutades
enligt valberedningens forslag.

§ 4. Fraga om stadgeenlig kallelse
Arsmotet har utlysts enligt stadgar. Skaraborgs Allehanda, medlemsbrev, e-post med kallelse
och fb'reningens hemsida.

§ 5. Faststallande av foredragningslista
Foredragningslistan godkandes.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberattelse
Ordforande Stickan Carlsson foredrog verksamhetsberattelse 2020.
Sju protokollforda styrelsemoten har genomforts. Sallskapet fick avbryta sin planerade
verksamhet med b'ppethallande av museet samt traditionell utfa'rd. Museet holls planenligt
stangt pa grund av renoveringsarbeten pa Billingehus, men sedan a'ven pa grund av
pandemin. Sallskapet ingar i Fritidsforeningen pa Billingens fritidsomrade och deltog i dess
arsmote forlagt utomhus. Under hosten slutfordes projektet med utvalda idrottsprofiler med
en vernissage pa Billingehus med narvaro av manga av profilerna. Webbsidan harfungerat i
vanlig ordning. Sallskapet deltog i WIS arsmote i digital miljo.
Foreningen har 165 medlemmar vid arets slut.
Beslutades
att godkanna verksamhetsbera'ttelsen.

§ 7 Styrelsens forvaltningsberattelse - arsredovisning/bokslut och Styrelsens forslag med
anledning av resultatet



Kassor Urban Brumm foredrog den ekonomiska berattelsen. (se bilaga)
Beslutades
att godkanna arsredovisning/bokslut

§ 8. Revisionsberattelse
Revisor Hakan Andren meddelade forhinder och kassoren Urban Brumm foredrog
revisionsberattelsen.
Beslutades
att godkanna foredragen revisionsberattelse.

§ 9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen
Beslutades
att godkanna enligt revisorernas forslag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 10. Faststallande av arsavgift 2022
Arsavgiften foreslas oforandrad, 140 kroner.
Beslutades
att arsavgiften blir oforandrad 140 kronor for ar 2022.

§ 11. Styrelsens forslag till verksamhetsplan och budget for innevarande verksamhetsar.
Ordforande Stickan Carlsson foredrog Styrelsens forslag till verksamhetsplan.
Verksamheten foljer de nationella riktlinjer gallande pandemilaget.
Museets verksamhet ar beroende av hur renoveringen av Billingehus kommer att gestalta
sig, men oppethallandet aterstartas tisdagen den 2021-10-05 och sker darefter varannan
tisdag i host. Andra verksamheter ga'ller deltagandet i Friskvardens Dag samt
aterupptagandet avfragesporttavlingen i Idrottskunskap under hosten. En renovering av
innehallet i museet ska aga rum. Webbsidan fortsatter enligt tidigare.
Kassor Urban Brumm foredrog forslag till budget.
Beslutades
att godkanna forslag till verksamhetsplan och budget.

§ 12. Motioner eller propositioner fran styrelsen
Inga motioner har inkommit.

§ 13. Val av ordforande pa ett ar.
Valberedningen foreslar enligt foljande:
Ordforande Stickan Carlsson
Beslutades
att va'lja Stig Carlsson enligt valberedningens forslag

omval ett ar

§ 14. Val av halva antalet ledamoter i styrelse for en tid av tva ar
Ledamoter:

Kvarstaende ledamoter

Solveig Sundequist
IngaBritt Gustafsson
Roger Mohlen
Urban Brumm
LeifAdolfsson

omval tva ar
omval tva ar
omval tva ar
void
void



Ulrika Westerberg fyllnadsval 1 ar

Beslutades
att valja enligt valberedningens forslag

§ 15. Val av tre styrelsesuppleanter for en tid av ett ar
Valberedningen foreslar enligt foljande:

Bengt Arne Johansson omval ett ar
Kjell-Ake Magnusson omval ett ar
Mikael Ingsberg nyval ett ar

Beslutades
att valja enligt valberedningens forslag

§ 16. Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter pa ett ar
Revisorer Hakan Andren omval ett ar

Gunnar Sandsten omval ett ar
Revisorssuppleant Peter Karlsson omval ett ar
Beslutades
att valja enligt valberedningens forslag

§ 17. Val av valberedning pa ett ar
Foreslogs foljande personer:

Nils Larsson omval ett ar (sammankallande)
Margareta Wetterberg omval ett ar

Beslutades
att valja enligt forslag.

§ 18. Val av ombud till WIS arsmote
Beslutades
att styrelsen va'ljer dessa.

§ 19. Ovriga arenden
WIS ordforande Roland Gustafsson gastade arsmotet och lamnade en halsning fran
medlemmen Erland Johnsson, som planerat att deltaga men fatt forhinder.
Roland talade om WIS arsmote, som ska hallas 2021-10-02. WIS har haft ett forlorat ar pa
grund av pandemin, men tidningen och hemsidan har fungerat som forut. Till WIS arsmote
har inkommit tva motioner rorande hanterandet av arsavgiften, vilka WIS styrelse vill att de
ska behandlas av styrelsen under aret. Under arsmotet ska a'ven den uppskjutna
avslutningen pa 2020 ars tavling i Idrottskunskap avgoras.
WIS webmaster Janne Aberg meddelade att RF beslutat att la'gga ned hemsidesdelen av den
avgiftsfria internetfunktionen Idrott-on-line. Det betyder, att de sallskap/foreningar inom
WIS, som inklusive Skovde IMS anvander denna, forlorar sin hemsida fran och med 2023-01-
01. Janne arbetar pa att fa fram alternativa losningar.

§ 20. Motets avslutning



Motesordforande Solveig Sundequist tackade for visat fortroende och avslutade
arsmotesforhandlingarna med att overlamna ordforandeklubban till Stickan Carlsson.
Darefter avtackades motesordforanden med en blomma.
Den nyvalde ordforanden tackade for fornyat fortroende och halsade den nya styrelsen
valkommen till Sallskapets framtida arbete.
Bengt Sail ska avtackas for mangarigt styrelsearbete vid senare tillfalle.
Tack till alia motesdeltagare for ett gott samarbete.
Arsmotet forklarades avslutat.

Janne Aberg kaserade om sitt handelserika liv pa idrottsplanen och i FN-tjanst.
Kaffe med macka serverades darefter.

Vid protokollet:

Solveig Sundequist
motesordforande

Urban Brumm
motessekreterare

Protokplljusterare:

Kjell-Ake Ma

Protokolljusterare:

Bilagor: Verksamhetsberattelse, forvaltningsberattelse, verksamhetsplan, budget


