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OMSLAGSBILDEN
Den 9 mars 1943 bildades OK Kullingshof, varvid denna
styrelse utsågs. Nederst i mitten, ordf. Anders Svensson.
Övriga från vänster: Gösta Olsson (vice ordf.), Rune
Lindström (sekr.), Torbjörn Nilsson vice sekr.)
och Kurt Ekelund (kassör).



Medlemmar
31 december 2018  hade Wårgårda IHS 246 medlemmar, varav 22 var föreningar/företag. 
Sju medlemmar: Ulla och Per-Uno Hafström, Gunnel och Gösta Pettersson, Olle Ekman, 
Sven-Åke Mökander och Roland Svensson är hedersmedlemmar.  

Möten
Årsmöte hölls 7 mars i Kullingshofstugan inför 40-talet närvarande medlemmar. Efter av-
slutade årsmötesförhandlingar uppenbarade sig kvällens ”hemlige gäst”, Affe Hedlund, från
Wårgårda Innebandyklubb. Affe berättade om klubbens projekt, WIBK United, som syftar
till att integrera ensamkommande flyktingbarn, varav merparten kommer från Afghanistan.
En av spelarna i laget,  Asadullah Shirzad, var också närvarande. Som de flesta av hans
lagkamrater hade han ingen tidigare erfarenhet av innebandy, men är numera ”helfrälst” på
sporten.
Utöver årsmötet har  WIHS´  styrelse haft 11 protokollförda sammanträden under året som 
gått.

Verksamhet
Under det gångna året  har verksamheten varit livlig med ett flertal olika aktiviteter, vilka
oftast lockat många deltagare. Årets första arrangemang ägde rum 23 januari, då de nya
lokalerna  på  Stockholmsvägen  13  invigdes.  Vårgårda  kommuns  kultur-  och  fritidschef,
Hampus  Haga,  ”klippte  bandet”,  assisterad  av  hedersmedlemmarna,  Ulla  och  Per-Uno
”Pua”  Hafström.  30  januari  gjordes  ett  besök  hos  Borås  IHS,  där  det  också  bjöds  på
elitseriebasket mellan Borås och Södertälje.  27 mars kom VM-hjälten från Fotbolls-VM
1994, Kennet Andersson, på besök i Kyrkans Hus och berättade om sin fantastiska karriär. 3
maj var det högtidsstund för alla traventusiaster, då det gjordes ett  besök på ÅbyTravet.
Vårsäsongen  avslutades  19  juni,  då  ett  20-tal  medlemmar  fick  prova  på  discgolf  på
discgolfbanan  kring  Kullingshofstugan.  Höstsäsongen  inleddes  med  ett  besök  hos
Östadkulle SK, där det också bjöds på ett lokalderby i ”5:an” mellan Östadkulle SK och
Vårgårda IK FK. Årets sista arrangemang ägde rum i Kyrkans Hus 20 november, då de
medlemmar  som  under  året  fyllt/fyller:  75  år,  80  år,  85  år,  90  år  samt  90  år  plus
uppmärksammades.  Av  de  17  inbjudna  jubilarerna  hade  11  hörsammat  kallelsen.  För
underhållningen svarade ”fotbollsprästen”,  Mats Löwing.  Detta arrangemang ägde rum i
samarbete med Svenska Kyrkan.
Utöver ovan nämnda aktiviteter har WIHS även deltagit vid  VårgårdaMässan i Tångahallen
20-21 april, där man hade en gemensam monter med Vårgårda Föreningsarkiv. 11 augusti
var WIHS medarrangör i det ”Cykelcafé”, som anordnades i Centrumkyrkan/Kyrkans Hus.
WIHS medverkade också vid Arkivens Dag, som  denna gång hölls  i f.d. Kyrkans Hus
(Församlingshemmet), Stockholmsvägen 13 den 10 november.  I samarbete med Rialto Bio
har det även arrangerats två filmvisningar. 26 februari visades filmen om Björn Borg och 1
november visades filmen om Ronnie Peterson. I samband med dessa filmaftnar hölls även
”öppet hus” i Sällskapets museum. Vid ytterligare två tillfällen (23 april och 28 maj)  har det
hållits  ”öppet hus”  i muséet.  28 maj visades  också en utställning med tidningsklipp från
WIHS-arrangemang under åren 1997-2017.

Representation 
Under  året har WIHS varit  representerade vid  bl.a. följande  arrangemang av  Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap:  Årsmötet i Skövde 10 mars,  sommarmötet i Vänersborg 8 sep-



tember samt planeringskonferensen för ordföranden i sällskap/föreningar som hölls i Vara 
22 oktober. WIHS har också varit representerat vid Vårgårda Föreningsarkivs årsmöte, som 
hölls den 19 mars i kommunhuset.

WIS-mästerskapet i idrottskunskap
Vid Westgöta Idrottshistoriska Sällskapets sommarmöte 8 september beslutades att starta en 
tävling  i  idrottskunskap  bland  Västergötlands idrottshistoriska  sällskap.  Wårgårda IHS  
”gick in”  i tävlingen 19 november. Alingsås IHS stod då för motståndet i en av  åttondels-
finalerna. Matchen ägde rum på Mjörnvallen i Alingsås.  Efter en hård och jämn kamp seg-
rade  WIHS-trion: Kenneth Ohlsson, Stig Sjögren och Urban Tjernberg mycket knappt (11-
10). I och med segern kvalificerades WIHS för kvartsfinal, som kommer att avgöras i början
av 2019. Motståndare blir då segraren mellan Borås och Mark.

Uppvaktningar
Allan Andersson,  som sedan 2006 verkat i  WIHS-styrelsen, har uppvaktats i samband med 
sin 80-årsdag. 

Utmärkelser.
Vid årets sista kommunalfullmäktigemöte 5 december fick  WIHS-ordföranden, Kenneth 
Ohlsson,  mottaga priset som Årets föreningsledare i Vårgårda 2018.

Ekonomi
Beträffande Sällskapets ekonomiska ställning den 31 december 2018,  samt intäkter och 
kostnader under det gångna året, hänvisas till den ekonomiska redogörelsen samt till revi-
sorernas berättelse.

Övrigt 
Några WIHS-medlemmar har under året också bidragit med artiklar och bilder till medlems-
tidningen, Westgötarnas Idrottshistoria.  

Vårgårda i januari 2019

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Styrelsen gm.

Stig Sjögren 
Sekreterare


