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Verksamhetsberättelse. 

 

Styrelsen för Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap får härmed avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 2020-01-01- 2020-12-31. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Leif-Ove Gustafsson 

Vice ordf.   Carl-Erik Carlsson 

Sekreterare   Leif Andersson 

Vice sekr.   Jenny Andersson 

Kassör   Göran Karlsson 

Ledamöter   Jan Ottosson 

   Sven Ljungström 

Sten-Olof Jonzon 

 

Styrelsesuppleanter  Bengt-Göran Bäcklund 

   Jan Falk 

 

Revisorer   Åke Åkegård 

   Kjell-Åke Starck 

Revisorsuppleant  Karl-Arne Hennersten 

Valberedning  Lennart Pettersson 

   Sven-Åke Breman 

   Bengt-Göran Bäcklund 

 

Utmärkelser   Leif-Ove Gustafsson erhöll LIHS diplom.

   

Arbetsutskott Gruppcheferna: Ordförande och Dokumentations-

gruppen: Leif-Ove Gustafsson. Museigruppen Carl-

Erik Carlsson. Marknad: Sven Ljungström 

 

Sammanträden Styrelsen har utöver årsmötet 2020-02-25 och 

konstituerande möte haft 5 st protokollförda möten 

och Arbetsutskottet 2. Arbetsgrupperna har haft 

noterade möten och arbetsdagar i mindre omfattning 

på grund av Corona epidemin. 

 

Medlemsantal Medlemsantalet var vid årets slut 505 varav       

 463 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 resp. 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 mm. Ett nytt datasystem 

för visning, intervjuer mm håller på att installeras. 

 

Dokumentation av sporter, föreningar, idrottsprofiler 

och händelser har fortsatt i mindre omfattning i 

dokumentationsgruppen. En bok har sammanställts 

med 100 idrottsprofiler från Lidköpingsbygden och 

Idrott i Saleby Kommun från 1932-2019 Artiklar har 

varit införda i Westgötarnas Idrottshistoria och några 

i Lidköpingsnytt. Tre utgåvor av Medlemsnytt har 

skett. Dokumentationsgruppen har haft 7 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. En ny 

kyl/frys har inköpts. Museigruppen har haft 10 möten 

och gjort en del arbeten i mindre grupper.  

 

På grund av Coronaepidemin har ingen tema-

utställning genomförts och Idrottsmuseet har varit 

stängt från 2020-03-17 och är så tillsvidare. 



Fram till att Idrottsmuseet stängdes hade vi våra 

tisdagsträffar den 14/1 var Gunnar Käck och 

berättade om tiden med Linne handboll tillsammans 

med några spelare. Den 21/1 var Villaspelarna 

Martin Andreasson och Martin Karlsson på besök. 

Den 28/1 var vi på studiebesök hos Frebaco Kvarn i 

Lidköping. En hockeyresa gjordes till Karlstad den 

30/1 och vi såg Färjestad möta Leksand. Tisdagen 

den 18/2 hade vi besök av Nybergs Buss på 

Idrottsmuseet. Den 28/2 deltog vi med en 

miniutställning på torget i samband med 

vinterkalaset anordnat av Lidköpings kultur/fritid. 

Idrottsmuseet var öppet hela Vinterkalaset i 3 dagar. 

 

Per-Anders i samspråk med Karl-Axel ”Acke” 

Andersson 

Den 25/2 hade vi vårt årsmöte med Per-Anders 

”Nöne” Gustafsson, bandyförbundets ordförande 

som gästtalare. Tisdagsträffen den 3/3 blev den sista 

träffen då Alf Almqvist informerade om Fyrkantens 

förvaltning och dess verksamheter. Marknads-

gruppen har haft 6 möten. Under sommaren har 

några medlemmar samlats i Stadsträdgården för 

Coronafika. 

Under året har tre medlemsinfo sänts till våra 

medlemmar och fyra tidskrifter av Westgötarnas 

Idrottshistoria som ges ut av Westgöta Idrotts-

historiska Sällskap och där vi haft idrottsartiklar. 

Vår sida på Facebook har haft ca 75 inslag och har   

1 310 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 ca 500 inkl. 

tisdagsträffarna och de aktiviteter och möten som 

hållits på museet och i Stadsträdgården. 



Vi har fått oss till del 5 000 kronor till vår 

verksamhet från Centralföreningen för idrottens 

främjande. 

 
Klocktornet på Stockholms Stadion. 

 

Vi har fått privata donationer på  

3 000 kronor. Sponsorspengar mm. Tyvärr har 

bidragen inför 2020 minskat kraftigt från Lidköpings 

kommun och lotteriförsäljningen hos Hjertbergs 

kunde heller inte genomföras, vilket har stor negativ 

påverkan på vår ekonomi och vi får förlita oss på den 

största intäkten som är medlemsavgifterna och att vi 

kommer att ha fortsatt samma eller ökande medlems-

antal. 

Beträffande Lidköpings Idrotthistoriska Sällskaps 

ekonomiska ställning hänvisar vi till den av kassören 

upprättade resultat och balansräkningen samt till 

revisorernas berättelse. 

Årsavgiften Årsavgiften i LIHS 2020 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, Föreningsarkivet och 

Lidköpings kommun Kultur/Fritid. Vi hoppas också 

att Coronaepidemin skall ebba ut så vi kan återgå till 

det normala igen. Nu går vi igång med att fira att vi  

2021 fyller 30 år med olika jubileumsaktiviteter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lidköping i januari 2020 

 

 

Leif-Ove Gustafsson Bengt-Göran Bäcklund Carl-Erik Carlsson 

 

 

Göran Karlsson Leif Andersson  Sven Ljungström 

 

 

Jan Ottosson                      Jenny Andersson Sten-Olof Johnzon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonnummer: 0510 – 216 17 

Hemsida: www.lidkopingsihs.se 

e-post: lihs@telia.com 

Facebook: Lidköpings Idrottsmuseum 
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