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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED  

VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING (VIHF) 

TISDAGEN DEN 18 FEBRUARI 2020. 
 

§ 1  ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE/PARENTATION 
 
Ordförande Benny Östh, hälsade 16 st deltagare välkomna till VIHF:s årsmöte 2020  
och förklarade detsamma för öppnat. 
 
- Parentation 
 
Ordföranden tände ett ljus och pålyste en tyst minut för de under 2019 bortgångna 
medlemmarna, bl a nämnde han Ing-Britt Knutsson, som var styrelsesuppleant  
i föreningen. 
 
§ 2  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
Årsmötet beslöt  
 
att fastställa den föreslagna dagordningen. 
 
§ 3  VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 
 
Årsmötet beslöt  
 
att som ordförande för mötet välja sittande ordförande Benny Östh 
att som sekreterare för mötet välja Lars-Göran Bengtsson. 
 
§ 4  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 
Årsmötet beslöt 
 
att som protokolljusterare välja Sven Åberg och Jan Norberger.   
 
§ 5  FRÅGAN OM STADGEENLIG KALLELSE 
 
Ordföranden redogjorde för att kallelsen till årsmötet fanns med i ”Årsskriften 2019”,  
var utsänd till de medlemmarna som har mailadresser samt var annonserad den 
17 februari i ttela. 
 
Årsmötet beslöt 
 
att stadgeenlig kallelse var utförd. 
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§ 6  STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Ordföranden presenterade ”Verksamhetsberättelsen för 2019”, som också utdelades  
på mötet. Denna lästes upp av sittande sekreterare. 
 
Årsmötet beslöt 
 
att godkänna presenterad verksamhetsberättelse för 2019. 
 
- se bilaga 1 
 
§ 7  EKONOMISK BERÄTTELSE    
 
Kassören, Björn Stholt, presenterade den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 
2019, som också utdelades på mötet.  
 
Av den framgick att föreningen under 2019 gjorde en förlust på 7 967 kronor och att det 
egna kapitalet vid årets slut var 12 403:52. 
 
- se bilaga 2 Balans- och Resultaträkning 2019  
 
Årsmötet beslöt 
 
att godkänna presenterad ekonomisk berättelse. 
 
§ 8  REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 
Revisor Gunnar Jarhed presenterade revisionsberättelsen för 2019. 
 
- se bilaga 3 Revisionsberättelse 
 
Årsmötet beslöt 
 
att godkänna presenterad revisionsberättelse för 2019. 
 
§ 9  FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen under den gångna verksamhetsperioden. 
 
Årsmötet beslöt 
 
att, enligt revisorernas förslag, ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 
 
§ 10  FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR 2021 
 
Årsavgiften för 2020 är 150 kronor för enskilda medlemmar resp 250 kronor för föreningar.  
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för 2021. 
 
Årsmötet beslöt 
 
att årsavgiften för enskilda medlemmar resp föreningar skall vara oförändrade för 2021. 
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§ 11  VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR 
 
Årsmötet beslöt 
 
att välja Vangelis Floros (nyval) som ordförande för en tid av ett år (2020). 
 
§ 12  VAL AV TRE STYRELSELEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR 
 
Årsmötet beslöt 
 
att välja Lars-Göran Bengtsson (omval), Ragnar Lidström (omval) samt Jan Forsell 
     (nyval) som styrelseledamöter för en tid av två år (2020-2021). 
 
 
 
 
§ 13  VAL AV TVÅ SUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR 
 
Årsmötet beslöt 
 
att välja Dick Hansson (omval) samt Stig-Arne Larsson (nyval) som suppleanter för  
en tid av ett år (2020). 
 
§ 14  VAL AV TVÅ REVISORER FÖR EN TID AV ETT ÅR 
 
Årsmötet beslöt 
 
att välja Gunnar Jarhed (omval) och Roy Johansson (omval) som revisorer för en tid  
      av ett år (2020). 
 
§ 15  VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR 
 
Årsmötet beslöt 
 
att välja Jan Norberger (nyval) som revisorssuppleant för en tid av ett år (2020) 
att lämna den andra platsen vakant. 
 
§ 17  VAL AV TRE LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN FÖR EN TID AV ETT ÅR 
 
Årsmötet beslöt 
 
att välja Tomas Danielsson, ordförande, (omval) och Kenneth Johansson (nyval)  
      i valberedningen för en tid av ett år 
att lämna den tredje platsen vakant.  

 
§ 18  BESLUT OM FÖRETRÄDARE GENTEMOT SWEDBANK AB 
 
Årsmötet beslöt 
 
att detta överlåts på ordföranden och kassören var för sig. 
 
§ 19  BESLUT OM ANVÄNDARE AV SWEDBANKS INTERNETBANK 
 
Årsmötet beslöt 
 
att denna överlåts på ordföranden och kassören var för sig. 

Kvarstår ett år i styrelsen sedan årsmötet 2019 gör Björn Stohlt,  
Sven-Olof Gustavsson och Dan Ericsson. 
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§ 20  ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
- Minnenas Café 2020 
 
Lars-Göran Bengtsson redogjorde för att ”Minnenas Café” även har fortsatt vi IFK 
Vänersborgs hemmamatcher under 2020 och att följande ”profiler” har intervjuats: 
 
  6 januari Bengt Arwidson 
15 januari genomfördes en tävling i ”Idrottskunskap” mellan de idrottshistoriska  
  föreningarna i Vänersborg och Trollhättan som Trollhättan vann med  
  19-14. 
  5 februari Stig Bertilsson 
14 februari Roy Johansson 
 
- WIS Medlemsresa 2020 
 
Lars-Göran Bengtsson, informerade om att Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) 
kommer att genomföra en medlemsresa den 4-7 september 2020 till ”Finnkampen” 
i Tammerfors. Resan är fullbokad. 
 
- Val av ansvarig för museet 
 
Årsmötet beslöt 
 
att utse avgående ordföranden, Benny Östh, som musée intendent för en tid av ett år. 
 
§ 19  AVSLUTNING 
 
Föreningens avgående ordförande, Benny Östh, avtackades efter många år i styrelsen. 
Han var styrelseledamot under åren 2006-2009 och har varit ordförande under åren  
2010-2019. Dessutom har han suttit i Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps (WIS)  
styrelse under åren 2009-2012. Han fick mottaga en väggklocka från Bandy-VM 1989 
samt blommor. 
 
Han överlämnade ordförandeklubban till den nyvalde ordföranden, Vangelis Floros, 
som tackade för förtroendet och förklarade VIHF:s årsmöte 2020 för avslutat. 
 
 
Vid protokollet (§ 3)      Justerare (§ 3)   
 
 
 
Lars-Göran Bengtsson       Benny Östh 
Mötessekreterare      Mötesordförande  
 
 
Vald protokolljusterare (§ 4)    Vald protokolljusterare (§ 4) 
 
 
 
Sven Åberg      Jan Norberger   
    


