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Wårgårda ldrottshistoriska Sällskap
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Verksamhetsberättelse för år 2021
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Ordforande:
Vice ordforande
Kassör

Kenneth Ohlsson
Bertil Hedlund
Agneta Hedön
Stig Sjögren
Allan Andersson
Bert Svensson
frene Lennstrand
Monica Rundqvist
Tomus Knutsson

Sekreterare

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Reviso
Revisor
Revisorssuppleant
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Bernt Lennde
Hans Sylvön

Leif Carlsson

Ledam. valberedning:
Per-Olu Johnsson
Ledam. valberedning:
Per Kjellson
Ledam. valberedning: ............... Sture Åhman
(Styrelsen har varit sammankallande)

OMSLAGSBILDEN
Den l0 juni 2021 var det 50 år sedan
Gösta "Fåglum" Pettersson gick i mål
som totalsegrare i det klassiska proffsloppet Giro d'Italia.

M edlem ar
Den 31 december 2021 hade Wårgårda IHS 267 medlemmar, varav Zl var foreningatlforetag. Fyra medlemmar: Ulla och Per-Uno Hafström, Gösta Pettersson
samt sven-Åke Mökander är hedersmedlemmar.

Möten
På grund av Covid- l9-pandemin har inget "ffsiskt" årsmöte hållits under 202I.
Istället hölls årsmöte per capsulam där medlemm arna, via mailkontakt, fick lämna synpunkter på de årsmöteshandlingar som delgivits medlemmarna. Med ledning av de svar som då inkom upprättades ett årsmötesprotokoll den 28 april
2021.
Utöver årsmötet har WIHS styrelse haft 10 protokollforda sammanträden under
året som gått.

Ver

mhet
Covid-19-pandemin, som lamslog större delen av är z}z},har även påverkat det
gångna året. Det var först under hösten som tillvaron så sakta började återvända
till det "normala". Sålunda kunde det, sedan länge, planerade besöket hos Fallskärmsklubben Cimrs Göteborg på Vårgårda flygftilt äntligen genomftiras den 4
september.
En månad senare, den 4 oktober, var det dags for årets forsta "inomhusaktivitet" då "Skövdeikonen" Janne Åberg gästade Sällskapet och höll ett uppskattat
foredrag om sin framgångsrika idrottskarriär samt som FN-soldat Gazaoch
Kongo. Föredraget hölls i Rialto-biografen och besökarna fick även tillf;ille att
ta del av Sällskapet museum.
Det traditionella 'Jubilarcaföet", som fick inställas under z}21,kunde nu åter
genomforas. Denna gång hötls arrangemanget den 9 november i Equmeniakyrkans festvåning på Kyrkogatan. Förutom de medlemmar som under året fyllde:
75 är,80 år, 85 år, 90 år samt 90 årplus var även2020 års jubilarer inbjudna, totalt 36 st. Av dessa hade 24 hörsammat inbjudan. Som gästforeläsare hade kyrkoherden i Vårgårda Pastorat, Per Ulvestig, inbjudits att kåsera ämnet "Med
SM-tecken i bagaget".
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Representation
Under året har Agneta Heddn, Kenneth Ohlsson och Stig Sjögren representerat
Sällskapet vid Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte i Vara den 2 oktober
samt vid den "inspirationsdag" som WIS arrangerade i Lidköping den 27 oktober. Därutöver representerade Kenneth Ohlsson och Stig Sjögren Sällskapet vid
Vårgårda Föreningsarkivs årsmöte den 29 september i Vårgårda kommunhus.

Uppvaktningar
Styrelsemedlemmarna Stig Sjögren och Bertil Hedlund har uppvaktats på deras
respektive 7l-årsdagar (13 januari och 6 mars). Årets verklige jubilar var Valdemar "Valle" Andersson som den 2 november uppnådde den respektingivande åldern 100 år! "Valle" tog emot hyllningarna i "sitt andrahem", Kullingshofstugdn, där även Sällskapet hörde till gratulanterna.

Eko nomi.
Vid årsskiftet202l-2022 hade Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap likvida tillgångar om 89 284:88 att jämfora med 68 461:43 vid,2021 års början, vilket innebär att det blivit en vinst på 20 823:45 under året som gätt. Beträffande Sällskapets ekonomiska redogörelse i övrigt, vad gäller intäkter och kostnader, hänvisas till den ekonomiska redogörelsen ftir år 2021 samt till revisorernas berät-

telse.

ÖvrigtL
Några av WlHS-styrelsens medlemmar har under året också bidragit med artiklar och bilder till medlemstidningen , Westgötarnas ldrottshistoria.
Infor Sällskapets 2S-årsjubileum 2A22 har en almanacka framtagits med 12 olika
motiv från idrottshistoriska "händelser" genom åren.

Vårgårda i januari 2022
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Selcreterare

Sallskapets rildste medlem under 2021,
Valdemar "Valle" Andersson, fullde
I00 år den 2 november.
Foto: Stig SjAgren

Bilder från "'WfHs-aktiviteteru 2021

Den 4 september kunde det kinge planerade besöket hos Fallsl«irmsklubben
Cirrus Göteborg på Vårgårda flygftilt
c)ntligen genomföras !
Foto: Stig Siögren
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Den 4 oktober fick WIHS besök
av " Skövde-ikonen ", Janne
Åberg, som på sitt oefterhrirmliga sdtt bl.a. bercittade om sin
fantastiska knrridr som målvah i Skövde AIK.
Foto: Stig Sjogren
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våning den 9 november
Stig Sjögren

Foto:
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