KARLSBORGS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021.
Den fortsatta smittspridningen av covid 19 och restriktionerna i anledning
därav omöjliggjorde en normal verksamhet i vårt sällskap under första
hälften av 2021. Endast enskilt dokumentationsarbete kunde fortsätta.
Årsmöte 2021.
Vårt årsmöte kunde genomföras först den 23 september, när smittoläget
förbättrats och restriktionerna lättat. Förutom själva
årsmötesförhandlingarna genomfördes för andra gången
”kommunmästerskap i idrotts-kunskap”. Bara två lag Forsviks IF och
Karlsborgs BTK kunde ställa upp denna kväll. Efter en jämn och
spännande kamp stod Forsviks IF ånyo som segrare.
Styrelsen 2021.
Den styrelse som valdes vid årsmötet har haft följande sammansättning
och ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordf., Lena Gustafsson sekr., Göte Ivarsson kassör,
Ronny Ferm nyvald ledamot, Åke Engvall ledamot, Christer Carnegren
ledamot, Håkan Larsson, Lennart Henryson nyvald suppleant, Lars
Lindström suppleant.
Styrelsen har före och efter årsmötet haft fyra styrelsemöten och ett
arbetsmöte.
Medlemsutveckling.
Vårt medlemstal har under ett par års tid varit vikande och är idag 135
enskilda personer och föreningar. Två års pandemi kan förklara en del av
minskningen.
Aktiviteter.
Arbetet med att dokumentera idrotten i Karlsborg förr ch nu pågår
fortsatt, och uppdatering sker löpande.Tanken är att skapa ett levande
dokument öppet för tillägg och ändringar. Vår modell en kombination av
analog och digital presentation har visat sig vara användbar och
uppskattad.

Fem KIHS-medlemmar deltog i oktober på den av WIS anordnade
Inspirationsdagen i Lidköping. Konferensen syftade till att stödja
sällskapen i en återstart av verksamheten efter pandemin. Fokus låg på
digitalisering, rekrytering och kommunikation.
Tyvärr drabbades vi av en ny smittovåg och nya restriktioner och hann
endast med en uppföljning av dagen vid två tillfällen. Styrelsen beslöt då
att prioritera projektet ”Profilering av Moliden” under år 2022.
Ekonomi.
Vår ekonomi är stabil och kontrollerad.
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