
Verksamhetsberättelse Trollhättans idrottshistoriska sällskap 2018 

Trollhättans idrottshistoriska sällskap lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2018. 

Vid verksamhetsårets utgång hade TIHS 527 medlemmar. Motsvarande siffra för 2017 var strax under 600. 

Minskningen är anmärkningsvärd!  

Kommande styrelse bör snarast utvärdera problematiken och vidta åtgärder för att stoppa den negativa 

trenden. 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten där verksamheten avhandlats och utvärdering av 

årets sex idrottscaféer gjorts.  

Under året har föreningen även sökt och erhållit medlemskap i Trollhättans Arkivförening vilket innebär att 

TIHS-handlingar som  

ska bevaras i fortsättningen kommer att hamna i säkert förvar på Innovatum. 

Föreningens hemsida www.tihs.se uppdaterades under 2017. Besöksfrekvensen har ökat under året.  

Senast uppmätta trettiodagarsperiod var genomsnittliga antalet unika besökare 56 per dag.  

Motsvarande period föregående år var 24 per dag. 

En ambition som hängt med från verksamhetsåret 2017 var att mer belysa damidrott.  

Facit för 2018 är att två av sex föreläsningar handlat om kvinnliga idrottare, och en av dem hade en kvinna 

som föreläsare. S 

å här såg programmet ut: 

• Parasport (Bosse Fremäng, Marika Vaihinger och Linus Edlund.) 

• Trollhättans nya fritidschefer (Tommy Svensson och Robert Stenberg.) 

• Skoftebyns IF – Damfotboll och futsal (Martin Bertilsson och Rolf Birnbach.) 

• Badminton på en ny nivå (Jesper Olsson och Ludvig Petré Olsson.) 

• Conny Evensson (framgångsrik hockeycoach) 

• Håkan Engström (Älvhögsborg: Dåtid, nutid och framtid.) 

Samtliga idrottscaféer genomfördes i Clio-salen, Folkets Hus. TIHS tackar SISU och Trollhättans Stad för 

stöd till dessa Cafémöten. 

 

Under verksamhetsåret har TIHS varit representerat på Westgota Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte och 

konferensdag.  

Vidare vid Trollhättans stads idrottsgala. TIHS anmälde även ett lag till WIS frågesport, men anmälan togs 

tillbaka innan tävlingen startade.  

Orsak: Brist på deltagare. 

 Till innevarande år planeras sex idrottscaféer. Revisorer i föreningen har Lars-Erik Jersby och Björn Fäldt 

varit. 

 Peter Pusa och Per Wennberg har varit revisorssuppleanter. Valberedningen har bestått av Kurt Granlund. 
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