
Skövde Idrottshistoriska Sällskap 
 
Protokoll fört vid Skövde Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte 2020-10-22 
Plats: First Hotel Billingehus, lokal Tranan 
Närvarande: 16 personer  
 
 
§ 1. Öppnande och upprop 
Ordförande Stickan Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade det från i våras 
uppskjutna årsmötet öppnat. 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Valberedningen (Nils Larsson sammankallande) föreslog Solveig Sundequist som ordförande 
och Bengt Säll som sekreterare. 
Beslutades enligt valberedningens förslag. 
 
§ 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare att jämte ordföranden justera 
protokollet 
Valberedningen föreslog Leif Adolfsson och Roger Mohlén som protokolljusterare. 
Beslutades enligt valberedningens förslag. 
 
§ 4. Fråga om stadgeenlig kallelse 
Årsmötet har utlysts enligt stadgar. Skaraborgs Allehanda, medlemsbrev, e-post med kallelse 
och föreningens hemsida. 
 
§ 5. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordförande Stickan Carlsson föredrog verksamhetsberättelse 2019.  
Exempel/axplock av genomförd verksamhet. Sex protokollförda styrelsemöten har 
genomförts. Muséet öppet varje tisdag och första söndag/månad med sommaruppehåll, 
gruppbesök, medlemsresa till Limmareds Glasbruk och Torpa stenhus, aktiviteter på 
Billingens fritidsområde, utveckling av webbsidan och muséet. Föreningen ingår i 
fritidsföreningen på Billingens fritidsområde. En frågesportstävling där Skövde AIK:s seniorer 
segrade arrangerades under hösten. 
Föreningen har 170 medlemmar vid årets slut. 
Beslutades 
att godkänna verksamhetsberättelse. 
 
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse – årsredovisning/bokslut och styrelsens förslag med 
anledning av resultatet 
 
Kassör Urban Brumm föredrog den ekonomiska berättelsen. (se bilaga) 
Beslutades 
att godkänna årsredovisning/bokslut 
 
 
§ 8.  Revisionsberättelse 



Revisor Håkan Andrén föredrog revisionsberättelsen. 
Beslutades 
att godkänna föredragen revisionsberättelse. 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutades 
att godkänna enligt revisorernas förslag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
§ 10. Fastställande av årsavgift 2021 
Årsavgiften föreslås oförändrad, 140 kronor. 
Beslutades 
att årsavgiften blir oförändrad 140 kronor för 2021. 
 
§ 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år. 
Ordförande Stickan Carlsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Målsättningen är att föreningen skall bli mer synlig. Vissa förändringar i muséets lokaler 
planeras samt att anordna/deltaga i olika aktiviteter. Medlemsrekrytering blir en viktig fråga 
för 2021. 
Många av de planer som planerades för 2020 har inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin 
Kassör Urban Brumm föredrog förslag till budget. 
Beslutades 
att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget. 
 
§ 12. Motioner eller propositioner från styrelsen 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 13. Val av ordförande på ett år. 
Valberedningen föreslår enligt följande: 
Ordförande   Stickan Carlsson omval ett år 
Beslutades 
att välja Stig Carlsson enligt valberedningens förslag 
 
§ 14. Val av halva antalet ledamöter i styrelse för en tid av två år 
Ledamöter:  Urban Brumm omval två år 

Bengt Säll        omval två år 
Roger Mohlén omval två år 

Kvarstående ledamöter Solveig Sundequist vald  

Inga-Britt Gustafsson vald 

Leif Adolfsson vald   

Beslutades 
att välja enligt valberedningens förslag 
 
§ 15. Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår enligt följande: 
  Bengt Arne Johansson omval ett år 
  Kjell-Åke Magnusson omval ett år 
  Ulrika Westerberg nyval ett år 
Beslutades 
att välja enligt valberedningens förslag 
 



 
 
§ 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år 
Revisorer  Håkan Andrén omval ett år 
  Gunnar Sandsten omval ett år 
Revisorssuppleant Peter Karlsson omval ett år 
Beslutades 
att välja enligt valberedningens förslag 
 
§ 17. Val av valberedning på ett år 
Föreslogs följande personer: 
  Nils Larsson  omval ett år (sammankallande) 
  Bengt Säll  omval ett år 
  Margareta Wetterberg omval ett år 
Beslutades 
att välja enligt förslag. 
 
§ 18. Val av ombud till WIS årsmöte 
Bestäms av styrelsen senare. 
 
§ 19. Övriga ärenden 
Inga ärenden 
 
§ 20. Mötets avslutning 
Mötesordförande Solveig Sundequist tackade för visat förtroende och avslutade årsmötet 
med att överlämna ordförandeklubban till Stickan Carlsson. 
Därefter avtackades mötesordförande med en blomma. 
Vidare avtackades Nisse Larsson med en blomma efter mångårigt styrelsearbete. 
Tack till alla mötesdeltagare för ett gott samarbete. 
Årsmötet förklarades avslutat. 
Kaffe med kaka serverades efter avslutat årsmöte. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
……………………………………………………  ………………………………………………………. 
Solveig Sundequist   Bengt Säll 
mötesordförande   mötessekreterare 
 
 
 
Protokolljusterare:   Protokolljusterare: 
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………………… 
Roger Mohlén   Leif Adolfsson 
 
 
Bilagor: Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, verksamhetsplan, budget 


