
Tibro Idrottshistoriska Saliskap arsrapport for 2018. 

Det gangna aret har kannetecknats av hvlig verksamhet med utstallningar och andra 
aktiviteter. 

Arsmotet hoUs aven i ar i Blabandslokalen som bevistades av ett 35-tal medlemmar. 
Aven i ar avlyssnades ett band fran Tibro Museum med kanda Tibroprofiler. Styrelsen har 
haft tio protokoUforda sammantraden och dartill arbetsmoten i sam b̂and med utstallningar och 
ovriga aktiviteter vilka ocksa har rapporterats till SISU. 

Styrelsen har bestatt av: 

Ordforande Sven Andersson 
Sekreterare Ame Jorgensen 
Kassor Jan Lindberg 
v.ordf Kenneth Danaker 
ovriga ledamoter Bo Lundmiark, Hakan Larsson, Chj-ister Camegren 

Vidare har Arne Andersson, Inger Jalmelin, Jan Johansson, Jan-Olof Ahlander och Ove 
Emanuelsson bidragit i vart arbete. 

Medlemsantalet ar uppe i ca 170 medlemmar. 

Var och hosttraffar: ' 
Vartraffens gast var Bo Klamfelt som berattade om Tibro O K framgangar och utveckling. 
Hosttraffen gastades av Jan Stralman som berattade om sonen Antons utveckling och 
framgangar som hockeyspelare fran Tibro I K , Skovde I K , Timra I K , Tre Kronor, Toronto, 
New York Rangers och nu i Tampa Bay i NHL. 

Lilla Homan: 
Utstallningen i Lilla-Hornan har under aret exponerat Bordtennisen inom Homebo B K och 
Tibro B K med hjalp av Rolf Tjader och Lars-Birger Johansson. 

Rankaspromenadema: 
Vart engagemang for promenadema i Rankasomradet med Bingo och Tipstavling en sondag 
formiddag i april och en i november ger vart saliskap aven ett fint bidrag i klubbkassan. 

Femklovern: , . 
V i har deltagit i traffar med Femklovern hos Lidkoping IHS och dar besokt Villa B K samt 
foreningsarkivet. V i har sjalva statt som vardar for en traff pa Homebo IP med en 
triangeltumering i gafotboU med SISU som inspirator. 

WIS-traffar: 
V i har aven varit representerade pa WIS arsmote i Skovde, pa sommarmotet i Vanersborg. 
ordforandemotet i Vara samt pa WIS resan till Norge och Oslo. 



Ovriga aktiviteter: 
Sallskapet har ocksa varit med vid Idrottsfestival i Folkets Park, foreningsaktiviteten, 
"vandringsutstallningen", en foreningsmassa, en sportlordag med luftgevarsskytte. V i har 
ocksa deltagit i korpserie med ett lag i boulespel samt an en gang spelat poanggolf i Brevik. 

Partners: 
V i har som vanligt haft fmt samarbete m̂ ed Tibro Kommun, Kultur och Fritid, Skaxaborgs 
AUehandas Tibro redaktion samt SISU. 
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