
Tidaholms Idrottshistoriska Förening 

Verksamhetsberättelse för år 2019 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 

Ordförande  Roland Samuelsson 

Vice Ordförande Kjell Andersson 

Sekreterare  Ove L Skatt 

Kassör   Eje Holm 

Ledamöter  Lennart Lundell 

  Johnny Gustavsson 

  Carsten Ertsaas  

Suppleanter  Dick Ljungberg 

  Jonny Nilsson 

Adjungerad till styrelsen         Janne Kindmalm 

 

Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. 

I övrigt har mycket tid tagits i anspråk inför jubileumsårets aktiviteter. 

Årsmötet hölls i Villan den  mars 2019 med 30-talet närvarande 

Mötet öppnades av ordförande Lennart Lundell som hälsade alla välkomna. 

Till mötesordförande valdes Tommy Wahlsten och till sekreterare Ove Skatt 
 
Efter genomförda val visade Eje Holm intressanta filmer från  gågnaTidaholm, filmerna som Eje visar 
upp vid olika tillställningar är unika i sitt slag och platsar med god marginal in i tiden. 
 
Tidaholms Idrottshistoriska förening kan se tillbaka på år 2019 som ett jubileumsår då föreningen 

firade sitt 30- årsjubileum. 

Föreningen har haft ett omfattande verksamhetsår, inte allra minst har våra medlemmar och 

styrelsen med god hjälp av vår adjungerade medlem i styrelsen Janne Kindmalm i samverkan med 

Anders Johansson SISU utfört ett storartat arbete med planeringen och genomförandet av vår 

jubileumshögtid som avhölls den 11:e oktober i anrika Bibliotekshusets stora sal med 130 deltagande 

personer som hade hörsammat inbjudan.  

Särskilt inbjudna var också våra egna kända storheter inom idrotten Lisbeth Göthberg och Erik 

Fredriksson 

Tidaholms Idrottshistoriska Förening hade också äran att få bjuda de närvarande på jubileumsbuffé. 

I anslutning till högtidens början på eftermiddagen och till slutet på kvällen underhöll Vulcans 

musikkårs mässingsextett på ett berömvärt sätt. 

 

Hedersgäst för kvällen var Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson som även under dagen 

gästade vårt museum och deltog i verksamheten. Under kvällen höll han ett intressant anförande om 

Riksidrottsförbundet och framtiden. Många aktuella frågor från deltagarna fick utförliga svar från en 

erfaren och för uppgiften intresserad ordförande. 

 

Vår förening fick under eftermiddag och kväll många lovord och beröm av våra gäster från olika håll 

och inte minst från övriga intressenter inom landet som delar vår så viktiga värdegrund. 

Vid slutet av kvällen kunde vår förening med stolthet mottaga rikligt med gåvor från gästande 

föreningar och organisationer 

Tidaholms Idrottshistoriska Förening tackar alla än en gång för gåvor, fina ord, sponsring, och övriga 
frivilliga arbeten inför jubileumshögtiden. 
 

Tidaholms Idrottshistoriska Förening har under året erövrat första inteckningen i WIS 

sportfrågetävling i Idrottskunskap som avgjordes i samband med WIS årsmöte i Vara i mars månad.  



 

Arbetet kring vår egen förenings historik har kommit igång bra. I övrigt fortsätter arbetet med att 
digitalisera ett bildspel som skall användas vid tillfällen som vid studiebesök, och presentationer vid 
sammankomster av olika slag. 
 
En viktig del i föreningens ansvarsområde är att även fotografera våra föremål vilket kräver ett 
omfattande arbete. Vår egen fotograf i styrelsen Eje Holm fortsätter med uppdraget. 
Kompletteringen av datorutrustning fortgår enligt rutinerna. 
 
Komplettering och restaurering av Roy Steens tavla av kända gäster har utförts under året.  
 
Pågående ändringar och förbättringsarbeten utförs ständigt i föreningslokalen. 
Möteslokalen omändras enlig beslut i styrelsen och kommer framledes att innehålla fullt modern 
presentationsteknik. 
 
Styrelsen arbetar vidare aktivt med medlemsrekrytering i syftet att närma sig våra föreningar i 

kommunen att aktivt deltaga i vår betydelsefulla idrottshistoria. 

 

Föreningslokalen var öppen under fredagen på kräftans dag. 

 

Konstnatten blev åter en stor framgång och besöktes av drygt 700 personer som passade på tillfället 

att se vårt Idrottsmuseum samt alster av våra gästkonstnärer Zenita Brutho och Rolf Rydén. 

Evenemanget varade under tre dagar och föreningens medarbetare byttes om att hålla gällande 

öppettider. 

 

Det gångna året har vi haft många besök av personer som gästat kommunen av olika anledning. 

Uppskattningsvis har ca: 1 200 personer varit i farten.  

Föreningslokalen har vid ett flertal tillfällen disponerats av andra föreningar vid årsmöten och andra 

aktiviteter. 

 

Tidaholms Skytteförenings standar som är unikt i sitt slag har hämtats hem till vårt museum från 

Föreningsarkivet i Lidköping. 

Efter ytterligare kontakter med Elisabeth Eriksson på Föreningsarkivet har Ove Skatt genom uppdrag 

av Tidaholms Idrottshistoriska Förening  hemställt att fanan överföres och bevaras i framtiden på 

Idrottsmuséet i Tidaholm. 

Elisabeth Eriksson överlämnade fanan under högtidliga former på Bibliotekshuset i Tidaholm i 

samband med vår jubileumshögtid. 

 

 

Styrelsen för Tidaholms Idrottshistoriska Förening 2020-03-04. 

 

 

Roland Samuelsson  Kjell Andersson Ove L Skatt 
Ordförande  V.Ordförande  Sekreterare  
     
 
 
Eje Holm  Johnny Gustavsson Carsten Ertsaas  
Kassör 
 
 

Dick Ljungberg Jonny Nilsson 
Lennart Lundell Suppleant  Suppleant 


