WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018
Tid:

10 mars kl 10.00 – 11.30

Plats:

Billingehus, Skövde

Närvarande: 65 personer representerande 16 av de 17 medlemsorganisationerna i WIS.
Mötet inleddes med registrering och kaffe varefter Stig ”Stickan” Carlsson,
Skövde IHS, hälsade välkommen och berättade om Billingehus och
anläggningarna på Billingen..
§ 1 Öppnande och fastställande av röstlängd
Ordförande Roland Gustafsson förklarade årsmötesförhandlingarna öppnade
och föreslog att den lista som upprättats vid registreringen där varje sällskap
angett sina två röstberättigade ska utgöra röstlängd. Detta blev också årsmötets
beslut.
§ 2 Val av mötespresidium
Solveig Sundequist, Skövde, valdes till ordförande för årsmötet och Tommy
Olsson, Borås, till sekreterare.
§ 3 Val av protokolljusterare/rösträknare
Lisbeth Ivarsson, Karlsborg, och Stig Sjögren, Vårgårda, valdes att justera
dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare.
§ 4 Fråga om stadgeenlig kallelse
Roland Gustafsson redogjorde för hur kallelse gått ut via mail och post samt via
tidningen.
Årsmötet beslöt att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
§ 5 Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet godkände föreliggande förslag till föredragningslista.
§ 6 Styrelsens redovisning av verksamheten och ekonomin 2017
Tommy Olsson gick igenom årsberättelsen (bilaga 1) rubrik för rubrik och
kassören Börje Gustavsson redogjorde för resultat- och balansräkningarna som
visar på ett överskott om drygt 27 000kr (bilaga 2).
Börje framhöll särskilt på intäktssidan hur viktigt bidraget från VIF var och är.
Likviditeten är fortsatt god med tillgångar på drygt 123 000 kr.
Årsmötet lade årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen med
godkännande till handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse
Revisor Kent Larsson föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret
2017 (bilaga 3).
Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen samt fastställa resultat- och
balansräkningarna.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet för verksamheten 2017.
§ 9 Årsavgift för 2019
Årsavgiften höjdes 2015 till 30 kr per medlem och år. Styrelsen föreslog att
denna avgift ska höjas till 50 kr 2019, framför allt för att säkra tidningens
fortsatta utgivning.
Bo Zachrisson, Vadsbo, ifrågasatte nödvändigheten av detta och föreslog en
oförändrad avgift.
Efter avslutad debatt där båda förslagen fick stöd avgjordes ärendet genom
votering. Styrelsens förslag fick där 18 röster medan motförslaget fick 14.
Mötet beslöt därmed i enlighet med styrelsens förslag.
Vadsbos representanter reserverade sig mot beslutet.
§10 Förslag till verksamhetsplan och budget 2018
Roland Gustafsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018
(bilaga 4). Börje Gustavsson redovisade styrelsens budgetförslag för året (se
bilaga 5). Förslaget innebär en med 15 000 kr underbalanserad budget.
Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för 2018 enligt
styrelsens förslag.
§11 Val av ordförande
Valberedningen föreslog omval av Roland Gustafsson, Karlsborg.
Årsmötet valde i enlighet med förslaget Roland till ordförande 2018. Beslutet
var enhälligt.
§12 Val av tre styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval på ett år av Börje Gustavsson, Trollhättan, samt
på två år av Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping, Karin Monsén-Karlsson,
Trollhättan och Tommy Olsson, Borås.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.
I sammanhanget noterades också att kvarstående är Lars-Göran Bengtsson,
Vänersborg, och Göran Zettergren, Borås.
§13 Val av styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslog omval av Carl-Erik Johnsson, Borås, och Jan Åberg,
Skövde.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.
§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog omval av Kent Larsson, Essunga, och Harry Nilsson,
Herrljunga som ordinarie samt omval av Lennart Alsin, Borås och nyval av Irene
Lennstrand, Vårgårda, som ersättare.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§15 Val av valberedning
Roland Gustafsson föreslog omval av Lennart Karlsson, Trollhättan, som
sammankallande samt Per-Göran Björkman, Alingsås, och Börje Carlsson,
Vadsbo, som ledamöter. Styrelsen utser därutöver en representant.
Mötet beslöt i enlighet med förslaget.
§16 Förslag till reviderade stadgar
Styrelsen har sett över de nuvarande stadgarna från 2006. Dessa bygger på RF:s
normalstadgar och är onödigt komplicerade och omfattande. Tommy Olsson
föredrog de ändringar, förenklingar och strykningar som utifrån ovanstående
genomförts i det nya förslaget (bilaga 6).
Mötet beslöt att fastställa de reviderade stadgarna enligt förslag.
§17 Motioner och propositioner från styrelsen
Inga motioner eller propositioner utöver de förslag som redovisas i §§ 9, 10 och
16 ovan förelåg.
§18 Övriga ärenden
Roland Gustafsson tackade mötesordföranden med en gåva för ett väl lett
årsmöte.
Roland framförde också ett tack för en lång gärning inom det idrottshistoriska
arbetet till Olof Toftby, Borås, som nu drar sig tillbaka efter trettio aktiva år
inom BIS, WIS och på riksnivån.
§19 Avslutning
Roland Gustafsson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade den
officiella delen av mötet avslutat.
Vid protokollet
Tommy Olsson
Sekreterare

Solveig Sundequist
Mötesordförande

Justeras
Lisbeth Ivarsson

Stig Sjögren

Efter avslutade förhandlingar besökte deltagarna Skövde Idrottsmuseum och
efter en god lunch avslutades mötet med att Stig ”Stickan” Carlsson berättade
om sitt liv med Elvis i ett mycket uppskattat framträdande.

