
Verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsen för Vadsbo Idrottshistorisk Sällskap avger följande verksamhetsberättelse för 2019. 
 

Styrelsen har under 2019 bestått av: Ordförande, Bo Zackrisson, adjungerad kassör, Birgitta 
Karlsson,  sekreterare,  Per-Göran Persson, vice ordförande, Lars-Åke Bergman/Örjan Johansson. 
Övriga ledamöter: Börje Carlsson, Stig Brånfeldt, Olle Malmborg. Styrelsesuppleanter:  Rolf 
Markusson, Stefan Johansson. Evert Karlsson och Sven-Erik Karlsson. Adjungerad styrelsemedlem: 
Christer Carnegren. 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. 
 

Årets intäkter har varit 188.729 kronor, och kostnaderna 178.727 kronor, vilket ger ett överskott på 
10.001 kronor. Ekonomin i Sällskapet är god med ett utgående saldo till 2020 på 128.929 kronor. 
Det goda resultatet härrör sig till att medlemsantalet glädjande nog fortsatt att stiga och att våra 
arrangemang under året givit ett positivt resultat. Bidrag från John Hedins stiftelse   har också 
bidragit till resultatet. Viss sponsring har erhållits från ICA Oxen, Mariestad, Gullspångs Buss. 
 
Ett som vanligt positivt år 2019 för Vadsbo IHS med många arrangemang och aktiviteter.  
Vi inledde året med ishockey i Karlstad, och matchen Färjestad-HV 71. Ishockey i Karlstad är på 
väg att bli en tradition. Vi har med viss framgång deltagit i den tävling i sportfrågor som arrangerats 
av WIS. Bo Zackrisson, Lars-Åke Bergman och Olle Malmborg såg till att det blev en hedrande 
tredjeplats. Den traditionella julbordsresan med Gullspångs Buss gick av stapeln den 21-22 
november.  
Årsmötet i mars var välbesökt, och inbjudne gästen, förre förbundskaptenen i ishockey Conny 
Evensson hade mycket intressant att berätta.  
  
Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-kvällar” har varit elithandbollsspelaren Kia Norlander-Westerberg, 
”Stikkankännaren” Lars-Göran Ytterberg, Alf Pettersson, som berättade om möten med människor 
från sin tid vid Stora teatern i Göteborg, mycket musik, och han visade sig också vara en sångare av 
 rang. Fotbollsspelarna Tord Grip och Agne Andersson, Degerfors, arrangemanget var i Hova och 
Hova damklubb var oss behjälpliga. Förre landslagspelaren och förbundskaptenen i ishockey Bengt-
Åke Gustavsson. Vårt eget fotbollsorakel Stefan Johansson, samt Sophie Lööf-Mårtensson som  gav 
oss en inblick i Lööf Foundations välgörenhetsarbete.  
 
Medlemsutvecklingen är glädjande, vid årsskiftet var vi 413 medlemmar, inkluderande ett tiotal 
föreningar. 
 
Vi har även inför 2020 gett ut en almanacka.  Den har tryckts upp i 250 exemplar, och var vid 
årsskiftet i stort sett slutsåld.  
 
2 allsångskvällar på Norrkvarn har arrangerats under året. Båda har varit välbesökta och fortsättning 
följer.  
 
Mariestad i mars 2020, Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap 
  
Styrelsen, genom Pelle P 
 
 
 
 
 
 
 


