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Utmärkelser

Göran Karlsson erhöll LIHS diplom.

Arbetsutskott

Gruppcheferna: Ordföranden och Dokumentationsgruppen: Leif-Ove Gustafsson. Museigruppen CarlErik Carlsson. Marknad: Sven Ljungström

Sammanträden

Styrelsen har utöver årsmötet och konstituerande
möte haft 11 st protokollförda möten.
Arbetsgrupperna har haft noterade möten och
arbetsdagar varje månad utom juli

Medlemsantal

Medlemsantalet var vid årets slut 522 varav
482 enskilda och 40 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. Utöver de fasta arbetsgrupperna har efter behov ett antal projektgrupper
utsetts.
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 stor omfattning i
dokumentationsgruppen. Ett antal bandinspelade
intervjuer av sportprofiler har gjorts och alla
intervjuerna finns på vår hemsida. Artiklar har varit
införda i Westgötarnas Idrottshistoria och några
kortare i Lidköpingsnytt.
Museigruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla
Idrottsmuseet. Nya bilder från Lidköping och
Lidköpingsidrotten har satts upp i en tidslinje i
trappuppgången. Allt nytt material diarieförs och får
sin placering. Montrarna förnyas med jämna
mellanrum. I arbetet ingår också att hålla allt fräscht.
Årets temautställningar på Museet har varit ”Villa
Lidköping BK - Svenska Mästare” som belyst VillaLidköpings skeenden från 1934 fram till SM Guld
2019.
Öppet hus: Vid nationaldagsfirandet den 6 juni i
Stadsträdgården. Några torsdagskvällar i samband
med underhållning i Stadsträdgården och gemensamt
öppet hus med övriga aktörer i Stadsträdgården under
november med ca 130 besökande.
Deltog i WIS årsmöte den 2 mars på Folkhögskolan i
Vara.

Femklöverträff den 21 mars i Karlsborg. Samling i
Forsvik med information och diskussion utvecklings
och samarbetsmöjligheter mellan Idrottssällskapen
och därefter till Karlsborg för en inomhusturnering i
Gå-fotboll.
Vi uppvaktade Tidaholms Idrottshistoriska Förening
den 11:e oktober i Biblos stora sal. Huvudtalare om
idrottens framtid (problem och möjligheter) var
Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.
Deltog i WIS utvecklingskonferens ”Idrottshistorien
och framtiden” i Vara den 29 oktober, med Jim
Turesson som stor inspiratör.

I maj arrangerades fotbollsresa för medlemmar till
Örebro med match mellan Örebro SK och IFK
Norrköping på Berhn Arena. Innan matchen lunch på
Goda Rum i Kumla och därefter besök på skomuseet
i Kumla. En mycket uppskattat arrangemang.
Lördagen den 7 september befann vi oss i
utställningstältet på torget under den s.k. MÅBRA
dagen.

Besökare i montern i samtal med ordföranden.

Söndagen den 8 september deltog vi i Museeirallyt
med öppet museum.
Besök på Kålles Rekordmagasin i Tråvad. Carl-Ove
Johansson förevisade och berättade. Gemensam
lunch på Lumber&Karle.
Planerings- och utvärderingsdag för styrelse och
arbetsgrupper hölls på Söne Mejeri i oktober där vi
planerade för 2020 och fattade en del beslut om vår
verksamhet.
Under skyltsöndagen den 1 december deltog vi med
en utställningsmonter i Särnmarkshuset, Lidköping
Tisdagsträffarna har regelbundet samlat ca 25-40
medlemmar. Varannan tisdag har vi haft gästtalare
som meddelas medlemmarna via vår hemsida och via
mail. Gäster har varit Håkan Fredholm Vänergaleasen Minas vänner, Jonas ”Sparris” Johansson,
Klubbchef Villa-Lidköping BK, Björn Berggren,
idrottsagent, politiker i Mariestad, Rogher Selmosson
om pappa Arne ”Månstrålens” Selmossons karriär.
Kurt Andersson från Skara berättade om Kilimanjaro
i Tanzania, Hans-Fredrik Johansson och Sarah
Gorham LFK dam. Egon Ottersten Kållandsö och
Degerfors. Jesper Bryngelsson karriär och tränare
LAIK. Erling Carlsson handboll LHK. Vi har också
visat gamla idrottsfilmer då vi har behörighet till
Central-föreningen för idrottens främjande som har
stort filmarkiv att välja i.

Hans-Fredrik Johansson och Sarah Gorham
berättade om LFK damernas succe.
Den 23 november hade vi öppet hus med Vävstugan,
Röda korset, Musikskolan och NBV i
Stadsträdgården. Under denna förmiddag hade vi 130
besökare.

Under året har tre medlemsinfo sänts till
medlemmarna och fyra tidskrifter av Westgötarnas
Idrottshistoria som ges ut av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap och där vi haft ett flertal artiklar
som handlat om idrottshistoria.
Vår sida på Facebook har haft ca 75 inslag och har
1 151 följare och varje enskilt inslag genererar
mellan 1 000 och 8 000 besök. Vår hemsida har haft
7 711 träffar under året.
Antalet besökande under året uppgick till 2 207 inkl.
tisdagsträffarna och de möten som hållits på museet.
Ekonomi: Ett medlemslotteri har genomförts under
december. Lotteriförsäljning har skett på ICA
Hjertbergs. En viktig intäkt för vår verksamhet.
Vi har fått oss till del 5 000 kronor från
Centralföreningen för idrottens främjande. Vi har fått
ett bidrag från John Hedins stiftelse på 10 000 kronor
till datautbyggnad, Vi har fått privata donationer på
6 000 kronor. Sponsorspengar mm. Tyvärr har
bidragen inför 2020 minskat kraftigt från Lidköpings
kommun, vilket påverkar vår ekonomi negativt. Den
största intäkten är medlemsavgifterna.
Beträffande Lidköpings Idrotthistoriska Sällskaps
ekonomiska ställning hänvisar vi till den av kassören
upprättade resultat och balansräkningen samt till
revisorernas berättelse.
Årsavgiften

Årsavgiften i LIHS 2019 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
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