Verksamhetsberättelse Trollhättans idrottshistoriska sällskap 2019
Trollhättans idrottshistoriska sällskap lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2019.
Vid verksamhetsårets utgång hade sällskapet 480 medlemmar. Motsvarande siffra för 2018 var 527. Under
året har nyrekryteringsförsök gjorts i första hand via riktade erbjudanden. Dessutom har en roll-up
införskaffats. Sammanlagt 9 nya medlemmar (1 kvinna, 8 män) har tillkommit under året.
Styrelsen har under 2019 haft nio protokollförda möten där verksamheten avhandlats och utvärdering av
årets sex idrottscaféer gjorts. Under året har TIHS även framgångsrikt deltagit i Westgöta idrottshistoriskas
frågesport mellan landskapets 17 sällskap. Deltagare har Bengt-Arne Bohm, Björn Fäldth, Thomas Sallander
och Ingemar Eriksson varit. Laget är klart för semifinal som avgörs i samband med Westgötas årsmöte den
28 mars 2020.
Besöksfrekvensen på sällskapets hemsida www.tihs.se har minskat något under året. Senast uppmätta
trettiodagarsperiod var genomsnittliga antalet unika besökare 51 per dag. Motsvarande period föregående
år var 56 per dag.
En ambition som hängt med från verksamhetsåret 2017 är att mer belysa damidrott. Facit för 2019 är att
en av sex föreläsningar hade en kvinnlig föreläsare. Så här såg programmet ut:
Bert Karlsson (Om sitt liv som Bert Karlsson.)
Lars Block och Kjell Dalek (Framgångsrika inom båt-racing under 1960 och -70 talen.)
Stig Hellström (Sjuntorps IF 100 år.)
P-O Andréasson (Fotbollsdomare från Uddevalla om idrottsrivalitet inom Trestad.)
Torbjörn Nilsson (Om framgångsrik fotbollskarriär och livet därefter.)
Marita Skogum (Enastående orienteringsframgångar både som aktiv och ledare. Dessutom
framgångsrik i SVT:s Mästarnas Mästare.)
Samtliga idrottscaféer genomfördes i Clio-salen, Folkets Hus. TIHS tackar SISU och Trollhättans Stad för
stöd till dessa Cafémöten. Under november månad mottog TIHS tacksamt ett verksamhetsstöd på 10.000:från Sparbanksstiftelsen Väst och Swedbank.
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Under verksamhetsåret har TIHS varit representerat på Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte och
konferensdag. Vidare vid Trollhättans stads idrottsgala.
Till innevarande år planeras minst sex idrottscaféer. Revisorer i föreningen har Lars-Erik Jersby och Björn
Fäldt varit. Peter Pusa och Per Wennberg har varit revisorssuppleanter. Valberedningen har bestått av C-G
Larzon, Thomas Strandlind och Ulf Lennartsson.
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