Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap.
ÅRSBERÄTTELSE 2018.
Styrelsen för Karlsborgs IHS har under verksamhetsåret 2018 haft
följande sammansättning och ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordförande, Lena Gustafsson sekreterare, Göte
Ivarsson kassör, Lars-Erik Andersson, Christer Carnegren, Åke Engvall
och Håkan Larsson ordinarie ledamöter.
Lars Lindström och Stig Brehag ersättare.
Styrelsen har sammanträtt i regel en gång per månad – sammanlagt elva
gånger. Därutöver har styrelsen kallat till och avhållit totalt nio arbetsmöten. Årsmötet hölls den 1/3 på Karlsborgs Konferenscenter.
C:a 30 medlemmar deltog. Janne Åberg, Skövde var inbjuden
gästföreläsare.
Medlemsutvecklingen är svagt positiv. Antalet medlemmar var vid
årsskiftet 154 enskilda personer och föreningar. Vår ekonomi är stabil
och kontrollerad.

Högtidlig avslutning på vårt femtonde verkamhetsår.

Under verksamhetsåret har Karlsborgs IHS
– fortsatt arbetat med ”Föreningsdokumentation 2020”.
– renoverat och ommöblerat i vår klubblokal bl.a. ny inglasad
väggtavla

– haft Öppet Hus vid två tillfällen
– haft reportage i tidningen SLA
– gjort studiebesök hos Karlsborgs Plåtproduktion 5/11 och
Mariestadstidningen 26/2
– anordnat en medlemsresa 15/10 till Tidaholms IHS
– deltagit aktivt med ett lag i korpserien i boule
– deltagit i av WIS och SISU anordnade konferenser, möten och
resor bl.a. årsmöte i Skövde 10/3, sommarmöte i Vänersborg 8/9, oc
planeringskonferens i Vara 22/10, medlemsresa till Oslo och
Årjäng. 26-27/9
– bidragit regelbundet med artiklar till tidningen Westgötarnas
Idrottshistoria.
– sammanträffat 26/2 med AU i kommunens Kultur-och
Fritidsnämnd om fortsatt stöd och samarbete.
– vid flera tillfällen besökt idrottscaféer anordnade i Tibro, Vadsbo,
Skara, Vårgårda, Borås och Lidköping
– fastställt en handlingsplan för GDPR enligt dataskyddsförordningen
– löpande hållit vår hemsida uppdaterad
– mottagit som gåvor priser, medaljer och idrottsmaterial
– högtidlighållit vårt 15-årsjubileum med utdelning av vårt standert
till förtjänta medlemmar 17/12
– deltagit i av Femklövern arrangerade träffar i Tibro och Lidköping
– anordnat ett idrottscafé i Forsvik den 20/9 med Rolf Karlsson och
Bo Bremsjö som inbjudna gästföreläsare
Karlsborg 2019-02-05.
Roland Gustafsson
Lena Gustafsson
Åke Engvall
Christer Carnegren
Stig Brehag

Göte Ivarsson
Lars-Erik Andersson
Lars Lindström
Håkan Larsson

