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Årets temautställning
Idrottsparken Framnäs 100 år

Verksamhetsberättelse.
Styrelsen för Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2018-01-01- 2018-12-31.
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Utmärkelser

Kjell-Ove Hultfelt erhöll LIHS diplom.

Arbetsutskott

Gruppcheferna Leif-Ove Gustafsson, Bengt-Göran
Bäcklund och Sven Ljungström.

Sammanträden

Styrelsen har utöver årsmötet och konstituerande
möte haft 11 st protokollförda möten.
Arbetsgrupperna har haft noterade möten och
arbetsdagar varje månad.

Medlemsantal

Medlemsantalet var vid årets slut 521 varav
479 enskilda och 42 föreningar.

Anställda

Sällskapet har en anställd kanslist Jenny Andersson,
genom arbetsmarknadsåtgärder.

Aktiviteter under året

Arbetet under året har bedrivits i tre arbetsgrupper,
Idrottsmuseet, Dokumentation och Marknad under
ledning av Bengt-Göran Bäcklund, Leif-Ove
Gustafsson och Sven Ljungström.
Ekonomi resp. Kansli är två övergripande enheter
direkt under styrelsen. Ansvarig för kansliet är Folke
Brink som till sin hjälp har kanslisten Jenny
Andersson. Kansliet ansvarar för data,
filmutrustning, hemsida, posthantering, kopiering,
allmänna kontorsgöromål mm.
Dokumentation av sporter, föreningar, idrottsprofiler
och händelser har fortsatt i stor omfattning i
dokumentationsgruppen. Ett antal bandinspelade
intervjuer av sportprofiler har gjorts och alla
intervjuerna finns på vår hemsida.
Årets temautställningar har varit ”Framnäs 100 år”
som belyst verksamheten och idrottsparkens
betydelse för Lidköping.
Miniutställningar har genomförts på
Föreningsarkivet, idrottens hus och på torgbron
under kulturveckan i juli.

Öppet hus: Vid nationaldagsfirandet den 6 juni i
Stadsträdgården. Några torsdagskvällar i samband
med underhållning i Stadsträdgården och gemensamt
öppet hus med övriga aktörer i Stadsträdgården under
november med ett nittiotal besökande.
Deltog i WIS årsmöte den 10 mars på Billingehus i
Skövde
Deltog i WIS sommarmöte den 8 september i
Vänersborg
Bildspel har visats på äldreboendena Majgården och
Bräddegården, Seniorcenter, SPF Wennerbergsgården, Seniorcenter Hjärtat Skaragatan

Ett medlemslotteri har genomförts under december.
Lotteriförsäljning har skett på ICA Hjertbergs. En
viktig intäkt för vår verksamhet.
I maj arrangerades fotbollsresa för medlemmar till
Göteborg med match mellan BK Häcken och IF
Elfsborg på Bravida Arena. Innan matchen lunch på
Fars Hatt i Kungälv och besök på flygmuséet i Säve.
Träff med Femklövern den 22 november i Lidköping.
Efter sedvanligt erfarenhetsutbyte och idékläckande
tog vi oss till arenan för visning och lunch i
restaurang 1934. Under eftermiddagen besöktes
Föreningsarkivet med presentation av hur man
arbetar och vad man kan erbjuda.
Planerings- och utvärderingsdag för styrelse och
arbetsgrupper hölls på Söne Mejeri i oktober där vi
planerade för 2019 och fattade en del beslut om vår
verksamhet.
Tisdagsträffarna har regelbundet samlat ca 20-30
medlemmar. Varannan tisdag har vi haft gästtalare
som meddelas medlemmarna via vår hemsida. Det
har varit företagare, politiker och naturligtvis
idrottare. Vi har också visat gamla idrottsfilmer då vi
fått behörighet till Centralföreningen för idrottens
främjande som har stort filmarkiv att välja i.

Tisdagsgäst: Kommunalrådet Jonas Sundström.
Under året har tre medlemsinfo sänts till
medlemmarna och fyra tidskrifter av Westgötarnas
Idrottshistoria som ges ut av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap och där vi haft ett flertal artiklar
som handlat om bl.a. idrottshistoria.
Vår sida på Facebook har haft ca 80 inslag och har ca
1000 följare och varje enskilt inslag varierar
mellan1000 och 8000 besök. Vår hemsida har haft ca
5000 träffar under året.

Antalet besökande under året uppgick till 2 275 inkl.
tisdagsträffarna och de möten som hållits på museet.
Ekonomi

I februari överlämnade Lidköpings IOGT/NTO en
gåva till Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap i form
av prissamlingar och likvida medel på 103261 kr.
från cykelklubben Agón som bildades 1929 och
Lidköpings Godtemplares Gymnastik och
Idrottsförening bildad 1934 som båda upphörde med
sina verksamheter under 80-talet.

Överlämnande av donation.
Beträffande Lidköpings Idrotthistoriska Sällskaps
ekonomiska ställning hänvisar vi till den av kassören
upprättade resultat- och balansräkningen samt till
revisorernas berättelse.
Årsavgiften

Årsavgiften i LIHS 2018 har varit 120 kr för enskilda
medlemmar och 200 kr för föreningar.

Slutord

Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar som
medverkat i årets verksamhet. Ett tack också för den
stora donationen och tack till övriga privata
donatorer. Ett tack till Kultur/Fritid, Föreningsarkivet
och Sponsorer.
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