
 

 

Minnesanteckningar från Årsmötet februari 2019. 
Protokoll publiceras inom kort. 

Kvällen inleddes med att Skara IHS överlämnade Ungdomsstipendiet 
till Skara FC:s lovande Arlinda Saronjeva, som tackade och berättade 
om sin fotbollskarriär och framtidsplaner. 

Mötet öppnades och leddes av Olle Magnusson. 
Verksamhetsberättelsen föredrogs varur kunde läsas att 
medlemsantalet ökat, tisdagsarbetet utvecklats, cafékvällarna varit 
välbesökta och att samarbetet med Femklövern fortsätter. 
Kassören redogjorde ingående för sällskapets finanser, och därefter 
beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
Val av styrelse utföll så: 
ordf: Lennart Persson 
v ordf: Kjell Nordström 
sekr: Benny Ternemar 
kassör: Lars Ahlmark 
ledamot: Bo Persson 
suppl: Gösta Karlsson 
suppl: Lennart Lundh 
 

Avslutningsvis tackades Olle Magnusson för ett utomordentligt fint 
arbete som Sällskapets ordförande under 9 år. 
 

Avgående ledamöterna Leif Nordh och Håkan Svensson uppvaktades 
med blommor. 

Påmindes om WIS årsmöte 2 mars i Vara, samt inbjöds till 
Cafékväll 13 mars med Fredrik Belfrage 
Nästa styrelsemöte 13/3 kl 17:00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Skara Idrottshistoriska Sällskap  2018 

 

Styrelsen för verksamhetsåret har haft följande sammansättning: 
Ordf: Olle Magnusson,   v ordf Leif Nordh,   sekr Gösta Karlsson,   
kassör Lars Ahlmark samt Lennart Lundh, Håkan Svensson och Bo 
Persson. 

Utöver årsmötet har 6 protokollförda styrelsemöten hållits. 

Medlemsantalet har fortsatt öka, och nu vid årsskiftet är vi 173 
medlemmar. 

Hyreskontraktet för klubblokalen, Skaraborgsgatan 29, står vi för sedan 2 
år, men samarbetet med Skara IF fortgår som vanligt. 

Eftermiddagsträffarna på tisdagar samlar upp till 20 personer för aktuella 
nyheter, tidigare idrottshändelser samt inte minst uppdatering av 
klubbens hemsida. Lennart Lundh gör här ett enormt arbete. 

Under året har 6 cafékvällar arrangerats med följande gäster. 45-100 
personer har besökt oss. 
Janne Åberg (målvakt i Skövde och IFK Göteborg och nu i styrelsen för 
WIS), Martin Dahlin (pappa till Rasmus) ishockey, Stig H Johansson 
(trav), Annika Andersson, Carolin Friberg, Mikaela Johansson 
(damhandboll), Anders Svensson (fotboll) och Fredrik Öhrberg 
(tyngdlyftning). 

Beslutades att höja medlemsavgiften till 200:- per år från 2019 

Årets ungdomsstipendium delade vi i år ut till Joel Jern som tävlar i 
bilsport. 

Under året kom WIS med förslag om tävlande i idrottskunskap. Vi 
anmälde oss som deltagare och i första omgången under hösten tävlade 
vi mot Skövde i klubblokalen. Vi vann med 1 poäng och går vidare. 
Fortsättning följer i januari eller februari 2019. 



Samarbetet med 5-klövern fortsätter och fungerar bra. I höst var vi i 
Lidköping och träffades i Lidköping IHS fantastiska klubblokal. 

Skara i januari 2019 
Olle Magnusson, ordf. 

 


