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Verksamhetsberättelse. 

 
Styrelsen för Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 2021-01-01- 2021-12-31. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande   Leif-Ove Gustafsson 
Vice ordf.   Carl-Erik Carlsson 
Sekreterare   Leif Andersson 
Kassör   Göran Karlsson 
Ledamöter   Jan Ottosson 
   Sven Ljungström 

Sten-Olof Johnzon 
 

Styrelsesuppleanter  Bengt-Göran Bäcklund 
   Roger Johansson 
   Bengt-Inge Karlsson 
 
Revisorer   Åke Åkegård 
   Kjell-Åke Starck 

Revisorsuppleant  Karl-Arne Hennersten 

Valberedning  Lennart Pettersson 
   Conny Sköld 
   Bengt-Göran Bäcklund 
 
Utmärkelser   Bengt-Göran Bäcklund erhöll LIHS standar för tio 

års styrelsearbete och medverkan i våra arbets-
grupper.   
   

Arbetsutskott Gruppcheferna: Ordförande och Dokumentations-
gruppen: Leif-Ove Gustafsson. Museigruppen Carl-
Erik Carlsson. Marknad: Sven Ljungström 

 
Sammanträden Styrelsen har utöver årsmötet 2021-05-25 och 

konstituerande möte haft 9 protokollförda möten.  
Arbetsgrupperna har haft noterade möten och 
arbetsdagar i mindre omfattning på grund av Corona 
pandemin. 

 
Medlemsantal Medlemsantalet var vid årets slut 485, en minskning 

med 20 varav totalt 443 enskilda och 42 föreningar. 
 
Anställda Sällskapet har en anställd kanslist Jenny Andersson, 

genom arbetsmarknadsåtgärder. 
  
Aktiviteter under året Arbetet under året har bedrivits i tre arbetsgrupper, 

Idrottsmuseet, Dokumentation och Marknad under 



ledning av Carl-Erik Carlsson, Leif-Ove Gustafsson 
och Sven Ljungström.  

Ekonomi respektive Kansli är två övergripande 
enheter direkt under styrelsen. Ansvarig för kansliet 
är Folke Brink som till sin hjälp har kanslisten Jenny 
Andersson. Kansliet ansvarar för data, 
filmutrustning, hemsida, posthantering, kopiering, 
allmänna kontorsgöromål m.m. Ett nytt datasystem 
för visning, intervjuer mm håller på att installeras 
och kopplas nu samman med hemsidan. 

 

Dokumentation av sporter, föreningar, idrottsprofiler 
och händelser har fortsatt i dokumentationsgruppen. 
Artiklar har varit införda i tidningen Westgötarnas 
Idrottshistoria. Tre utgåvor av Medlemsnytt har skett. 
Dokumentationsgruppen har haft 5 möten men 
mycket tid och arbete har lagts ner hemifrån. 

Museigruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla 
Idrottsmuseet. Allt nytt material diarieförs och får sin 
placering. Montrarna förnyas med jämna mellanrum. 
I arbetet ingår också att hålla allt fräscht.  
Museigruppen har haft 5 möten och gjort en del 
arbeten i mindre grupper. 

En mindre utställning gjordes till ”Öppet Hus” om 
LIHS 30-åriga historia. Ett hundratal besökare kom 
till Öppet Hus den 20 november. 

Marknadsgruppen har haft tre 3 möten och gruppens 
verksamhet har starkt begränsats av pandemin. 

När Covid 19-restriktionerna lättades på i augusti 
öppnade vi upp för tisdagsträffar igen och har som 
gäster under hösten haft Christoffer Edlund och 
Martin Andreasson inför bandypremiären och Hans 
”Smått” Andersson, Världsmästare i militär 
flygfemkamp. 

Under året har tre medlemsinfo sänts till våra 
medlemmar och fyra tidskrifter av Westgötarnas 



Idrottshistoria som ges ut av WIS - Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap där vi haft med ett antal 
idrottshistoriska artiklar. 

Vår sida på Facebook har haft ca 100 inslag och har  
1 506 följare och varje enskilt inslag genererar 
mellan 1 000 och 3 000 besök. Vår hemsida har haft 
6 427 besökare och 15 000 sidvisningar under året. 

Antalet besökande under året uppgick till 828 inkl. 
tisdagsträffarna och de aktiviteter och möten som 
hållits på museet och i Stadsträdgården. 

Vi har fått privata donationer på 15 760 kronor 
Sponsorspengar m.m. Tyvärr har bidragen minskat 
kraftigt från Lidköpings kommun och 
lotteriförsäljningen hos Hjertbergs har inte kunnat 
genomföras, vilket har negativ påverkan på vår 
ekonomi och vi får förlita oss på den största intäkten 
som är medlemsavgifterna. Vi redovisar som förra 
året ett underskott på 24 495 kronor mot 2020 då vi 
hade ett underskott på 26 480. Vårt egna kapital är 
för närvarande 329 031 kronor. 

Beträffande mer information om Lidköpings 
Idrotthistoriska Sällskaps ekonomiska ställning 
hänvisar vi till den av kassören upprättade resultat 
och balansräkningen samt till revisorernas berättelse 
som biläggs. 

Årsavgiften Årsavgiften i LIHS 2021 har varit 150 kr för enskilda 
medlemmar och 200 kr för föreningar. 

Slutord Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar som 
medverkat i årets verksamhet. Ett tack till donatorer 
och sponsorer, SISU. Vi hoppas också att pandemin  
skall ebba ut så vi kan återgå till normal verksamhet 
och ha vårt Idrottsmuseum öppet fullt ut igen. 

    
 
Lidköping i januari 2021 
 
Leif-Ove Gustafsson Bengt-Göran Bäcklund Carl-Erik Carlsson 

 
Göran Karlsson Leif Andersson  Sven Ljungström 

 

Jan Ottosson                      Sten-Olof Johnzon Bengt-Inge Karlsson 

 

Roger Johansson 


