ÅRSBERÄTTELSE 2018
Sällskapets syfte är samla in och dokumentera idrottshistoria samt att anordna
sammankomster med idrottshistorisk anknytning. Vid årsskiftet hade vi cirka 210 medlemmar
inklusive föreningar. Ett antal medlemmar har tillkommit under året. www.alingsasihs.se är
vår hemsida. Där kan man bland annat läsa om Alingsås idrottshistoria och där informerar vi
om våra sammankomster och andra aktiviteter.
Årsmötet ägde rum den 19 mars i Alingsås klubbstuga. Cirka 20 medlemmar deltog. SvenÅke Mökander var mötesordförande. Pär-Göran Björkman omvaldes som ordförande.
Styrelsen har i övrigt bestått av Kjell Johansson, vice ordförande, Lars Larsson, sekreterare,
Barbro Karlsson, kassör, Ronnie Andersson, Tomas Samuelsson och Hasse Hasselhuhn.
Styrelsen har under året haft 9 sammanträden.
I vår utställningsmonter på Estrad inledde vi året med att visa pokaler och andra priser från
våra egna samlingar. Därefter har presenterats material från Magra IS och från den
framgångsrike skytten Lennart Blomqvists prissamling.
Årets vårträff hölls den 21 maj i Scoutstugan, Östbovik, och höstträffen den 12 september i
Ängabostugan. Programmet bestod som vanligt av – förutom trevlig samvaro - information,
musikunderhållning, tipspromenad och kaffeservering. Enligt traditionen har vi också
anordnat öppet hus, tre gånger på våren och tre gånger på hösten. Många av våra medlemmar
deltar i det välbesökta och uppskattade idrottskafé, som anordnas i Alingsås klubbstuga varje
vecka under vår- och höstsäsong, där AIHS tar en aktiv del i arrangemangen.
Styrelsen har representerats vid Westgöta Sällskaps (WIS) årsmöte den 10 mars i Skövde, och
vid dess sommarmöte den 8 september i Vänersborg. Arbetet med de av WIS initierade
projekten Föreningsdokumentation 2020 och Internationella mästare har gått vidare. Det
sistnämnda projektet är klart för vår del och har redovisats till WIS. Ordföranden, Pär-Göran
Björkman, medverkade vid WIS planerings- och utvecklingskonferens den 22 oktober i Vara.
AIHS har också deltagit med ett lag i WIS-mästerskapet i idrottskunskap, där vi stod arrangör
för en match mot Wårgårda IHS, som segrade med poängen 12 – 11. Matchen rönte stort
intresse och samlade ett 50-tal åskådare.
Alingsås Hembygdsnät, där AIHS ingår, har under året haft två möten. Sällskapet stod som
arrangör för mötet den 3 september. Då behandlades bland annat planeringen för
hembygdsnätets medverkan vid firandet av Alingsås 400-årsjubileum. Vidare var styrelsen
representerad vid Alingsås Arkivförenings årsmöte den 18 april och vid dess höstmöte den 18
oktober. Vi deltog också vid kommunens arrangemang Arkivens dag den 10 november genom
att ha öppet hus i vår egen lokal.
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