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Protokoll fört vid årsmöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
2020-03-11 i Kullingshofstugan inför 30-talet närvarande medlemmar.

§     1. Årsmötets öppnande.
Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade de närvarande medlemmarna varmt väl-
komna till  Sällskapets  årsmöte  2020 och förklarade  detsamma öppnat.  Därefter
hölls en parentation, och en stunds stillhet, för att hedra minnet av medlemmarna:
Sven Rickardsson, Olle Ekman, Allan Larsson, Roger Lindberg, Tage Ljungström,
Björn ”Gubben” Ekman, Hans Jönsson, Roland Svensson och Inge Samuelsson,
vilka avlidit sedan föregående årsmöte (2019-03-06).

§     2. Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötesdeltagarna ansåg att årsmötet varit behörigt utlyst.

§     3. Förslag till dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötesdeltagarna. 

§     4. Val av ordförande för årsmötet.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Arne Johansson.

§     5. Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Stig Sjögren.

§     6. Val av två protokolljusterare att, jämte mötesordföranden, 
 justera årsmötesprotokollet.
Till att, jämte mötesordföranden, justera årsmötesprotokollet valdes Christer Gus-
tafsson och Arne Carlson.

§      7. Val av två rösträknare.
Protokolljusterarna fick även förtroendet att, vid behov, verka som rösträknare.

§      8. Verksamhetsberättelse.
Sällskapets verksamhetsberättelse för år 2019 godkändes av årsmötesdeltagarna 
och lades till handlingarna. 

§      9. Förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse.
Även Sällskapets ekonomiska redogörelse för det gångna verksamhetsåret godkän-
des och lades till handlingarna. Detsamma gällde revisorernas berättelse. 

§    10. Fastställande av budget för 2020.
Den, av styrelsen, presenterade budgeten för 2020 godkändes och fastställdes.

§    11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
På revisorernas rekommendation beviljade årsmötesdeltagarna den avgående sty-
relsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§    12. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
Till ordförande för Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhetsåret 
2020 omvaldes Kenneth Ohlsson.
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§    13. Val av tre styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter i  Wårgårda  Idrottshistoriska  Sällskap  under verksamhets-
åren 2020 och 2021 omvaldes Irene Lennstrand, Stig Sjögren och Tomas Knutsson.
Kvarstår t.o.m. 2020: Allan Andersson, Bertil Hedlund, Bert Svensson och Monica 
Rundqvist.

 §    14. Val av en revisor.
Till revisor för Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhetsåren 2020 
och 2021 omvaldes Bernt Lennde.
Kvarstår t.o.m. 2020: Hans Sylvén. 

 §    15. Val av en revisorssuppleant.
Till revisorssuppleant under det kommande verksamhetsåret omvaldes Leif Carls-
son.

 §    16. Val av valberedning.
Till valberedning inför Sällskapets årsmöte 2021 valdes Per-Ola Johnsson och Per 
Kjellson (omval) samt Sture Åhman (nyval). Styrelsen utsågs som sammankallan-
de. 

 §    17. Årsavgifter 2021.
Beslutades att årsavgifterna för år 2021 skall vara oförändrade (100:- för enskild 
medlem och 150:- för förening). För företag gäller som minsta avgift 500:-.

 §    18. Information och frågestund.
Ordföranden redogjorde kortfattat för Sällskapets preliminära program under 2020.
Då flertalet av programpunkterna ännu inte är ”spikade” kommer medlemmarna att
löpande informeras när något  är ”på gång”. Definitivt klart är att det nu traditionel-
la ”jubilarcaféet” i Kyrkans Hus för de medlemmar som under året fyller/fyllt: 75 
år,  80 år,  85 år, 90 år samt 90 år plus kommer att hållas den 10 november.

 §    19. Årsmötets avslutning.
Mötesordföranden tackade för att han fått förtroendet att leda WIHS´ årsmöte och
lämnade  över  ordförandeklubban  till  Kenneth  Ohlsson som förklarade  årsmötet
2020 avslutat. Kenneth tackade Arne för det eminenta sätt på vilket han lett årsmö-
tet och förärade honom en blomsterbukett.

Justeras. Vid protokollet.

Arne Johansson Stig Sjögren
 Mötesordförande         Mötessekreterare

Christer Gustafsson        Arne Carlson
    Justeringsman                                Justeringsman
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         ************************************************************
Efter årsmötet uppenbarade sig kvällens ”hemlige gäst”, sportjournalisten Christian
Stål, som till vardags är verksam på Alingsås Tidning. ”Vårgårda-sonen” Christian 
intervjuades av Kenneth Ohlsson om allt från barn- och ungdomsårens idrottsutöv-
ande i Vårgårda till jobbet som sportjournalist på Alingsås Tidning. Han fick också
redogöra för den senaste tidens turbulens i samband med tidningens ägarbyte.
Slutligen var det dags att "hugga in" på den, vid årsmötesförhandlingarna, traditio-
nella smörgåstårtan, som hade en "strykande åtgång".

         ************************************************************ 


