
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL    
                                                             fört vid  
                                                                                                                                                                                                                                                    årsmöteårsmöteårsmöteårsmöte    
                                                             med Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap 
                                                             onsdagen den 30 mars 2022 
                                                             i Hankens Bygdegård, Karlsborg. 
 
Närvarande: C:a  20 medlemmar och gäster. 
 
§ 1. Öppnande.§ 1. Öppnande.§ 1. Öppnande.§ 1. Öppnande.    
                            Ordföranden Roland Gustafsson hälsade alla välkomna och förklarade 
       årsmötet för öppnat. 
       Påbjöds en stund av stillhet till minne av de medlemmar, som under det  
       gångna året gått bort. 
    
§§§§    2. Utlysning av årsmötet.2. Utlysning av årsmötet.2. Utlysning av årsmötet.2. Utlysning av årsmötet.    
       Årsmötesdeltagarna fann årsmötet i laga ordning utlyst. 
    
§ 3. Val a§ 3. Val a§ 3. Val a§ 3. Val av årsmötespresidium.v årsmötespresidium.v årsmötespresidium.v årsmötespresidium.    
                                Årsmötet utsåg Jan Åberg att leda årsmötesförhandlingarna och     
        Lena Gustafsson att föra protokoll över detsamma.  
         
§ 4.  Justering och rösträkning.§ 4.  Justering och rösträkning.§ 4.  Justering och rösträkning.§ 4.  Justering och rösträkning.    
                                Årsmötet valde Åke Karlsson och Åke Engvall att justera dagens 
        protokoll och tillika utgöra rösträknare. 
    
§ 5.  Styrelsens redovisning av 20§ 5.  Styrelsens redovisning av 20§ 5.  Styrelsens redovisning av 20§ 5.  Styrelsens redovisning av 2020 20 20 20 års verksamhet års verksamhet års verksamhet års verksamhet och ekonomi.och ekonomi.och ekonomi.och ekonomi.    
                                Sällskapets ordförande Roland Gustafsson redovisade och kommenterade          
        tillsammans med Ronny Ferm den av styrelsen avgivna verksamhetsbe- 
        rättelsen. (bil. 1). Åke Engvall yrkade på tillägg om att vårt sällskap deltager 
        i företagsboulen, vilket bifölls. 
        Kassören Göte Ivarsson redovisade likaledes ekonomiska berättelsen. (bil.2)         
        Inga frågor eller yrkanden i övrigt ställdes av mötesdeltagarna på den    
        redovisade verksamheten, varför styrelsens redovisning med godkännande  
        lades till handlingarna. 
    
§ 6.  Revisorernas berättelse.§ 6.  Revisorernas berättelse.§ 6.  Revisorernas berättelse.§ 6.  Revisorernas berättelse.    
                                Kai Hellmér föredrog den av honom och Lars Ramsin avgivna revisions-   
        berättelsen, i vilken full och erkänd ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
        föreslogs.  



        
        
        Årsmötet godkände den förelagda revisionsberättelsen och fastställde den  
        förelagda resultat- och balansräkningen. 
    
§ 7.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.§ 7.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.§ 7.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.§ 7.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.    
                                På mötesordförandens fråga gav årsmötet den avgående styrelsen full och 
        tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
    
§ 8§ 8§ 8§ 8.  Beslut i anledning av årets ekonomiska resultat..  Beslut i anledning av årets ekonomiska resultat..  Beslut i anledning av årets ekonomiska resultat..  Beslut i anledning av årets ekonomiska resultat.    
        Det gångna verksamhetsåret ekonomiska resultat visar ett överskott på  
        1152 kr, vilket årsmötet beslöt balansera i ny räkning. 
    
§ 9.   Verksamhetsplan och§ 9.   Verksamhetsplan och§ 9.   Verksamhetsplan och§ 9.   Verksamhetsplan och    budget för år 2budget för år 2budget för år 2budget för år 2000022221111....    
                                        Ordföranden Roland Gustafsson föredrog styrelsens förslag till 
          verksamhetsplan 2022 (bil.3)  
          Årsmötet gav sitt godkännande efter tillägg om utökat samarbete med 
          kommunens hembygdsföreningsr. 
    
§ 10.  Fastställande av årsavgift för§ 10.  Fastställande av årsavgift för§ 10.  Fastställande av årsavgift för§ 10.  Fastställande av årsavgift för    år 20år 20år 20år 2022223333....    
          Styrelsens förslag till årsmötet var oförändrad årsavgift 150 kr för år 2023. 
          Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 
  
§ 11§ 11§ 11§ 11.  Val..  Val..  Val..  Val.    
           På förslag från valberedningen valde årsmötet följande funktionärer: 
            
           ordförande för 1 år                         Roland Gustafsson, omval 
           tre ledamöter på två år                    Lena Gustafsson, omval 
                                                                   Christer Carnegren,omval 
                                                                   Håkan Larsson omval 
           kvarstående ledamöter på ett år       Ronny Ferm 
                                                                   Göte Ivarsson 
                                                                   Åke Engvall 
           två suppleanter i styrelsen på 1 år    Lars Lindström, omval 
                -”-         -”-        -”-                       Lennart Henryson, omval 
           två revisorer  på 1 år                        Kai Hellmér, omval   
                                                                   Lars Ramsin, omval                                                           
           en revisorssuppleant på 1 år            Stig Brehag, omval 
           valberedning                                    Torbjörn Gunnerud, omval  
                                                                   (sammankallande 
                                                                   tillsammans med representant 
                                                                   för  styrelsen.) 



    
    
§ 1§ 1§ 1§ 12222.   Motioner och förslag från styrelsen..   Motioner och förslag från styrelsen..   Motioner och förslag från styrelsen..   Motioner och förslag från styrelsen.    
            Utöver styrelsens förslag till årsavgift förelåg inga förslag eller motioner. 
    
§ 13.   Övriga frågor.§ 13.   Övriga frågor.§ 13.   Övriga frågor.§ 13.   Övriga frågor.    
                                            Inga övriga frågor framställdes av årsmötesdeltagarna. 
    
§ 1§ 1§ 1§ 14.   Avslutning.4.   Avslutning.4.   Avslutning.4.   Avslutning.    
                                         Omvalde ordföranden Roland Gustafsson tackade för det 
           förtroende som ånyo visats honom. Han avtackade    
           Janne Åberg, Lena Gustafsson, Lisbeth och Göte Ivarsson med en  
          blombukett för värdefull hjälp vid årsmötets genomförande och avslutade  
          därefter årsmötet. 
 
 
 
 
  
          Lena Gustafsson                            Jan Åberg 
           sekr. vid årsmötet                           ordf. vid årsmötet 
 
 
 
 
           Justering:   
                                 Åke Karlsson                  Åke Engvall 
                               
 
 
          Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats kåserade Janne Åberg 
          med en humoristisk underton om sig själv och Skövde AIK inför 
          Superettan 
                    
          . 
           
           
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                
 
 
  
 
     
        


