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Arsberattelse 2019
Skovde Idrottshistoriska Sallskap, bildat i September 1999, har nu genomfort sitt tjugonde
verksamhetsar.
Vid arsmotet i mars omvaldes Stig Carlsson till Sallskapets ordforande. Jan Sandelius
lamnade styrelsen efter tio ar varav ett antal ar som kassor. Till ny ledamot valdes Leif
Adolfsson och som ny suppleant invaldes Bengt-Arne Johansson.
Styrelsen har under det gangna aret haft foljande sammansattning:
Stig Carlsson, ordforande
Solveig Sundequist, vice ordforande
Bengt Sail, sekreterare
Urban Bruum, kassor
Inga-Britt Gustafsson, ledamot
Roger Mohlen, ledamot
Leif Adolfsson, ledamot
Bengt-Arne Johansson, suppleant
Kjell-Ake Magnusson, suppleant
Nils Larsson, suppleant
Styrelsen har haft 6 protokollforda styrelsesammantraden samt ett antal informella moten i
samband med tisdags- och sondagsoppet under aret. Vid ett par styrelsemoten har olika ideer
om verksamhetsutveckling diskuteras varav nagra kommer att genomforas under 2020.
Museet har besokts av foreningar, enskilda besokare och konferens- och hotellgaster. Flera av
styrelsens funktionarer har agerat vard vid dessa tillfallen och aktivt berattat om innehallet i
museet.
Arets medlemsresa den 5 juni gick till Limmareds Glasbruk och Torpa Stenhus.
Sallskapet har aktivt medverkat och haft oppet museet vid Friskvardens Dag och Sweden
Outdoor Festival, bada i September manad. Vid Seniormassan i Skovde Arena senare under
hosten fanns Sallskapet med som deltagande utstallare. Turligt intervjuade Radio Skaraborg
var monterpersonal sa kunskapen om vart museum spreds vida omkring i etern.
Viss utveckling och forandring av innehallet i museet har skett under aret och ett antal prylar
av olika slag har skankts till museet.
Webbsidan har fortsatt hallit en hog klass med 6'kat antal besok. Skyldig till detta ar var
webbmaster Urban Brumm.

SKOVDE
IDROTTSHISTORISKA
SALLSKAP

Sallskapet deltog med tva representanter vid WIS arsmote som genomfordes pa Vara
Folkhogskola da aven fmalen av forsta argange,ns idrottsfragesporttavling avgjordes med
Tidaholm som segrare.
Styrelsen har medverkat vid WIS sommarmote och vid utbildningsdag i Vara. Sallskapet har
medverkat med artikel i WIS medlemstidning. Styrelsen har aven detta ar deltagit i WIS
idrottsfragesporttavling med viss framgang.
I egen regi startade Sallskapet en idrottsfragesporttavling med ett antal inbjudna lag. Segrare
blev Gamla AIK:are. En lyckad aktivitet som med all sakerhet har kommit for att stanna.
Sallskapet har under aret deltagit vid flera moten med Billingens fritidsomrade ekonomiska
forening.
Sallskapets medlemsantal var vid arets slut 170 medlemmar.
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