WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021
Tid:

2 oktober kl 11.00 - 12.00

Plats:

Folkhögskolan, Vara

Närvarande:

65 personer representerande samtliga nitton medlemsorganisationer i
WIS samt Västra Götalands Idrottsförbund.

Mötet föregicks av registrering och kaffe varefter semifinalen i WIS uppskjutna Idrottsvetartävling 2019-20 genomfördes. Borås och Trollhättan gick här till final före Tidaholm och
Skara.
§ 1 Öppnande och fastställande av röstlängd
Ordförande Roland Gustafsson hälsade välkommen, förklarade sammanträdet öppnat och
påbjöd en tyst minut för de medlemmar som avlidit sedan föregående fysiska årsmöte.
Han förslog sedan att den närvarolista som upprättats i samband med registreringen, där
varje sällskap uppgett sina två röstberättigade, ska utgöra röstlängd (bilaga 1). Detta blev
också mötets beslut.
§ 2 Val av mötespresidium
Valberedningen föreslog att Carl-Erik Johnsson, Borås, skulle utses till ordförande och
Tommy Olsson, Borås, till sekreterare för årsmötet.
Detta blev också mötets beslut.
§ 3 Val av protokolljusterare/rösträknare
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag Roland Samuelsson, Tidaholm, och Lars
Lundberg, Skara.
§ 4 Fråga om stadgeenlig kallelse
Roland Gustafsson redogjorde för hur kallelse gått ut via mail och hemsidan.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 5 Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet godkände föreliggande förslag till föredragningslista (bilaga 2).
§ 6 Styrelsens redovisning av verksamheten och ekonomin 2021
Tommy Olsson gick igenom årsberättelsen (bilaga 3) rubrik för rubrik. Kassören Börje
Gustavsson redogjorde för resultat- och balansräkningarna som visar på ett överskott om
52 045 kr (bilaga 4).
Mötet lade årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen med godkännande till handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse
Revisor Harry Nilsson föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 (bilaga
5).
Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag.
§ 9 Årsavgift för 2022
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift om 50 kr per medlem och år för 2022.
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§ 10 Förslag till verksamhetsplan och budget 2021
Tommy Olsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021 (bilaga 6), Börje Gustavsson redovisade styrelsen förslag till budget för året (bilaga 7). Förslaget innebär ett
planerat mindre underskott om drygt 31 000 kr.
Bosse Zackrisson, Vadsbo, menade att budgeten principiellt borde vara balanserad. Börje
menade att det nu är ett lämpligt läge att satsa lite extra i och med överskottet från i fjol
och den goda ekonomi som finns i dagsläget.
Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2021.
§ 11 Val av ordförande
Valberedningen föreslog omval av Roland Gustafsson, Karlsborg.
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Roland till ordförande för 2021. Beslutet var enhälligt.
§ 12 Val av tre styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval på två år av Börje Gustavsson, Trollhättan, Lars-Göran
Bengtsson, Vänersborg och Göran Zettergren, Borås.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.
Det noterades i sammanhanget att kvarstående är Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping, Karin Monsén, Trollhättan och Tommy Olsson, Borås.
§ 13 Val av styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslog omval på ett år av Carl-Erik Johnsson, Borås, och Janne Åberg,
Skövde.
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.
§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog omval av Kent Larsson, Essunga, och Harry Nilsson, Herrljunga
som ordinarie revisorer på ett år samt omval av Lennart Alsin, Borås, och nyval av Urban
Brumm, Skövde, som ersättare på ett år.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.
§ 15 Val av valberedning
Valberedningen har under året bestått av Lennart Karlsson, Trollhättan, sammankallande,
Pär-Göran Björkman, Alingsås, som nyligen avlidit samt Börje Carlsson, Vadsbo.
Årsmötet valde om Lennart Karlsson och Börje Carlsson samt nyvalde Håkan Kannius, Ulricehamn, att utgöra valberedning 2021. Lennart Karlsson är sammankallande.

§ 16 Motioner och propositioner från styrelsen
Två motioner hade inkommit från Götene respektive Vadsbo, båda angående uppbördssystemet för avgiften till WIS (bilaga 7 och 8).
Götene föreslog att WIS ska ta in hela medlemsavgiften från den enskilde och att man sedan ska vidarebefordra denna minus den beslutade avgiften till WIS till respektive sällskap. Vadsbo föreslog att avgiften till WIS ska debiteras utifrån läget 30 april, inte som hittills per 31.12.
Styrelsen ansåg att frågan kräver ytterligare beredning och att beslut därför ska fattas vid
kommande årsmöte i mars 2022.
Lars-Göran Bengtsson och Bosse Zackrisson yrkade på att Vadsbos motion skulle beslutas vid dagens sammanträde.
Årsmötet beslöt efter omröstning och votering i enlighet med styrelsens förslag.
Några propositioner utöver de förslag som redovisats ovan i §§ 9 och 10 förelåg inte.
§ 17 Övriga ärenden
Janne Åberg redogjorde för de problem som uppstått i och med att RF kommer att lägga
ned IdrottOnline frånsett vissa delar fr o m 2023-01-01. Man kommer att ta fram ett verktyg
för överflyttning till nya hemsidor och Janne följer upp detta och vilka alternativ till sådana
som föreligger.
Roland Gustafsson delade ut standar för långvarigt och förtjänstfullt arbete till Benny Östh
och Ragnar Lindström, Vänersborg, utmärkelser som egentligen skulle ha delats ut vid det
inställda fysiska årsmötet 2020.
Roland informerade också om den kommande inspirationsdagen i Lidköping 27.10. Inbjudan med program kommer inom kort och Roland uppmanade sällskapen att delta och vara
aktiva i sammanhanget.
Carl-Erik Johnsson berättade att WIS planerar för två idrottsresor under 2022. Den första
kommer att gå till Svenska skidspelen i Falun 11-13 mars och den andra till Fotbollsmuseet i Degerfors samt Lillehammer och Hamar någon gång i augusti/september.
§ 18 Avslutning
Roland Gustafsson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Tommy Olsson
Sekreterare

Carl-Erik Johnsson
Mötesordförande

Justeras
Roland Samuelsson

Lars Lundberg

Efter årsmötesförhandlingarna avslutades mötet med finalen i Idrottsvetartävlingen där
Borås segrade över Trollhättan med 18-17 efter en imponerande jämn kamp.
Roland delade ut vandringspokalen och tackade Lennart Karlsson, Carl-Erik Johnsson och
Janne Åberg för deras insatser med tävlingen som återkommer i en ny upplaga 2022.

