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OMSLAGSBILDEN
Roland Svensson, som var den andre ordföranden i WIHS (2005-2014),
avled den 8 jan. 2020. Vid årsmötet 2018 blev Roland utsedd till heders-
medlem i Wårgårda IHS.  Roland skulle ha fyllt 86 år den 10 april 2020.
Foto: Stig Sjögren



Medlemmar
Den 31 december 2020  hade Wårgårda IHS 265 medlemmar, varav 22 var före-
ningar/företag. Fem medlemmar: Ulla och Per-Uno Hafström, Gunnel och Gösta
Pettersson samt Sven-Åke Mökander är hedersmedlemmar.

Möten
Årsmöte hölls 11 mars i Kullingshofstugan inför 30-talet närvarande medlem-
mar. Efter årsmötet uppenbarade sig kvällens ”hemlige gäst”, sportjournalisten
Christian Stål, som till vardags är verksam på Alingsås Tidning. ”Vårgårdaso-
nen” Christian intervjuades av Kenneth Ohlsson om allt  från barn- och ung-
domsårens idrottsutövande i Vårgårda till jobbet som sportjournalist på Alingsås
Tidning. Han fick också redogöra för den senaste tidens turbulens i samband
med tidningens ägarbyte.
Utöver årsmötet har WIHS styrelse haft 10 protokollförda sammanträden under 
året som gått.

Verksamhet
Det gångna året har inte liknat något som upplevts tidigare på grund av den
coronapandemi som började spridas under senvintern och som dramatiskt påver-
kade all verksamhet under hela året. Innan pandemin bröt ut ”hann” WIHS ändå
ha ett arrangemang i form av en filmvisning på Rialto Bio den 27 januari. För-
utom visning av filmen ”Le Mans 66” hade man också ”öppet hus” i Sällskapets
museum. Den 5 september gjordes ett  försök till  ”återstart” av verksamheten
med ett besök hos Fallskärmsklubben Cirrus på Vårgårda Flygfält. Även detta
fick dock inställas på grund av allt för dåligt väder. En andra ”återstart” ägde
rum den 5 oktober med en filmvisning på Rialto Bio. Filmen som då visades var
den kritikerrosade ”Remember the Titans”. Traditionsenligt har årets sista arran-
gemang varit det s.k. ”Jubilarcaféet”, då alla medlemmar som under året fyllt/
fyller: 75 år, 80 år, 85 år, 90 år och 90 år plus fått stå i fokus. På grund av en
ökande spridning av det förhatliga coronaviruset fick även detta arrangemang in-
ställas. Andra arrangemang, med WIHS-medverkan, som fick inställas var Vår-
gårdamässan som skulle ha hållits i Tångahallen 13-14 mars. Ett försök att flytta
mässan till 9-10 oktober fick också skrinläggas.  Även Arkivens dag,  som skul-
le ha ägt rum 14 november, fick inställas. 

Representation 
Den 18 februari var WIHS representerat av Bertil Hedlund och Stig Sjögren vid 
en ”skrivarkonferens” som arrangerades av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap i
Vara. Stig Sjögren var också WIHS-representant vid årsmötet med Vårgårda Fö-
reningsarkiv som hölls 18 mars i Vårgårda kommunhus. Då Westgöta Idrottshis-
toriska  Sällskap höll  årsmöte  2020 per  capsulam under december månad  var  
Kenneth Ohlsson ansvarig uppgiftslämnare för WIHS.

Ekonomi
Vid årsskiftet 2020-21 hade Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap likvida tillgång-
ar om 68 461:43 att jämföra  med 62 238:43 vid 2020 års början, vilket innebär 
att det blivit en vinst på drygt 6 000:- under året som gått.  Beträffande  Sällska-



pets ekonomiska redogörelse i övrigt, vad gäller intäkter  och kostnader, hänvi-
sas till den ekonomiska redogörelsen för år 2020 samt till revisorernas berättel-
se. 

Övrigt 
Några av WIHS-styrelsens medlemmar har under året också bidragit med artik-
lar och bilder till medlemstidningen, Westgötarnas Idrottshistoria.  

Vårgårda i januari 2021

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen gm.

Stig Sjögren
Sekreterare

Under 2020 har Wårgårda IHS, i sam-
arbete med Rialto Bio, visat dessa båda
”klassfilmer”.
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