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DAGORDNING årsmöte hr 2021
I . Oppnande och upprop

2.Yal av ordforande och sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

4.Fräga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens ftirvaltningsberättelse - årsredovisning/bokslut och styrelsens förslag med
anledning av resultatet

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen för den tid revision avser

10. Fastställande av årsavgift for kommande verksamhetsår

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget for innevarande verksamhetsår

12. Eventuella motioner från medlemmar eller propositioner från styrelsen

13. Val av Sällskapets tillika styrelsens ordforande för en tid av ett år

14. Val av halva antalet ledamöter i styrelse för en tid av två år

15. Val av tre styrelsesuppleanter for en tid av ett år

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter for en tid av ett år

17.Yal av valberedning för en tid av ett är, bestående av minst två och högst tre personer,

varav en utses som sammankallande

18. Val av ombud till WIS årsmöte

19. Övriga ärenden

20. Avslutning
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Verksam hetsberättelse 2020

Skövde Idrottshistoriska Sällskap, bildat i september 1999, har nu genomfört sitt tjugoforsta
verksamhetsår.

Verksamhetsåret startade med goda förhoppningar om ett intressant och spännande år med
fortsatt sportfrågetävling och lansering av de framtagna idrottsprofilerna i slutet av mars

månad via en speciell Vernissage.

Det blev också klart med First Hotel Billingehus att museet kunde varakvar i befintliga
lokaler men behövdes stängas en viss tid, då renoveringen av hotellet skulle börja under våren

i den del där museet är inrymt.

Men så slog Covid 19, den världsomfattande coronapandemin, till och lamslog all
verksamhet. Vårt planerade årsmöte sköts upp, lanseringen av idrottsprofilerna likaså och

museet stängdes. Den årligen återkommande medlemsresan sköts också på framtiden.

I augusti genomforde styrelsen eff par möten och beslöt att genomföra Vernissagen av

idrottsprofilerna den 8 oktober och Sällskapets årsmöte den 22 oktober.

Vernissagen blev väldigt lyckad, flera av profilerna var på plats och några fanns med via
hälsningsvideos. Radio Skaraborg, SLA och SN speglade på olika sätt denna unika
presentation av Idrottsprofiler från Skövde. En artikel om Vernissagen fanns också återgiven i

WIS tidning i decembernumret.

Vid årsmötet omvaldes Stig Carlsson till Sällskapets ordförande. I övrigt inga förändringar i
styrelsen.

Styrelsen har under det gängna året haft foljande sammansättning:

Stig Carlsson, ordflorande

Solveig Sundequist, vice ordforande

Bengt Säll, sekreterare

Urban Brumm, kassör

Inga-Britt Gustafsson, ledamot

Roger Mohlön, ledamot

Leif Adolfsson, ledamot

Bengt-Arne Johansson, suppleant

Kj ell-Åke Magnusson, suppleant

Ulrika Westerberg, suppleant
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Styrelsen har haft 7 protokollforda styrelsesammanträden samt ett antal informella möten i
samband med tisdags- och söndagsöppet under året innan pandemin slog till.

Musöet har besökts, i begränsad omfattning, av föreningar och enskilda besökare. Några av

styrelsens funktionärer har agerat värd vid dessa tillftillen och aktivt berättat om innehållet i
musdet.

På grund av pandemin har alla utåtriktade aktiviteter ställts in under året.

Webbsidan har fortsatt hållit en hög klass med ökat antal besök. Speciellt återgavs

Vernissagen med både bilder och videos med assistans av Janne Åberg WIS. All heder for
detta arbete och ett stort tack ska riktas till vår webbmaster Urban Brumm.

WIS årsmöte genomfördes utan fysisk närvaro under senhösten och avslutningen av

frågesportstävlingen är framflyttad till 2021 .

Sällskapethar under året deltagit vid årsmötet med Billingens fritidsområde ekonomiska
förening. Mötet genomfordes ute på bandyläktaren bredvid bandybanan.

Vår hedersordförande Börje Weiler gick bort i oktober månad 2020.

Ett mycket annorlunda och konstigt verksamhetsår är till ända. Förhoppningarna och

förväntningama är stor att under kommande år åter få öppna upp museet och fortsätta med

den utåtriktade verksamheten.

Till slut ett stort tack till First Hotel Billingehus, SLA, Next Skövde, Skövde

Hembygdsforening och Furhoffs för hjälp med projektet Idrottsprofiler från Skövde.

Sällskapets medlemsantal var vid årets slut 165 medlemmar.

Skövde ldrottshistoriska Sällskap

Mars 2021

Stig Carlsson

Urban Brumm

Solveig Sundequist

Inga-Britt Gustafsson

Bengt Säll

Leif Adolfsson

Roser Mohldn
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f&rv*ltningsbarättels*tbr fik&vda ldrottshistarislqä 9ällsleäV v*rksarnh&s&ret ZgZg

\ällskapst. had* vid Ar ets slut 765 rnedl*mmar { ardelade *nligf taliand*,

?*rsaner, antal L47 V arav ståndiga sller heder srnadbmma 45

f*r*ningar, antal t& V ar av ständiga ryzedlernrnar 11

Tsta*t L6i 56

V*r*tsamh*ten slutade msd stt underxkstt pä 527t?:0 giK'

lnkamsttrn& b*lbpt* sigtill 47 "2W:* SfrX artz utgitterna till 47 "817:20 *8U".

** slorsta inkamsterfia krym iträn spansör*intäkt*r tor ldrattsprotrlbun*ar, rn*dl*msavgifter, g&vor

samt 7019 ärs msdlernsuttär d "

lluvuddslen av utgitterna hårrörde trän praduktiön&n av ldr*#*pr*tilbunlar, m*dl*msavgtfl*n till
W ästg*ta I d r attstziEtsriska Sällska p samt ad ministr ati*n,

De stora awikels*rnz tr&n budg*t*n b*rsr p* inställd medl*rnsuttärd sarnt krattigf nsdtsnad

verksamtzet"

U* ekan*miska rnedlen är tördelade anli$t*liande:

Kassa, SEK

*ankkonto, SEK

tr.6&#:*0

L**,04frfi0

fiusgiro.Lf:f, . ,, - -*.,.,.",,,, ,,,. ,,, ,-, * fi*?5:#8

9umrua tillg*ngar, SEll Lfr7.&VYtfifl

Skovd* 2#2!-A!-fi.?, f./f
t;d#t,,,,{y{./rtt*

\)rban *rimm, kassör gkovde ldratts*tistoriska Sällskap
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fresultaträkning g*r 242tuL2-?t Uudset2020 per 2fit9-12-3l
*4Th{twn
Gävar 4ZVfr,ffikt 7W,Wlu *&Z*,ffikt
M*dl*msavgllter L3360,ffi*t \5AW,Wkt t9Lffi,ffikt
&änt*rlaugifter *kt - *"t kr

Sparbössa 4gg,wkt LW,Wrl 99Q,&kt
hrrangemang,/dw*rse 8W,ffi*t 38W,Wkr 21&4fi,ffikt
l*fsrmatlrn 21,&Lfl,ffi*t 2gw,wkt ht

Tstalx 47 ZW,Wkr 85AW,ffi*r 4L&7fl,Wkr

u#frT?4hvnn
M*dl*msavgitter 9Lffi,W*t gzw,ffiht 9%W,ffiht

hdministratian 4538,20*t 42W,ffikt 7 t10,70 kt

?,änt"arlavgiher *l gw,wkl 625,ffi\1t

Materiel 102!1ffi*t lfrW,ffikt LU?23,25kt

ft*pres*ntatian 448ftAt61 1ffi,ffiyÅ 1.219,2fikt

lnlryrrnati*n 32n52,W1Ål WWrW*"r * ltl

Arran&emang/diverse -yå 2$W,Wkt 29 528,58kt

Avgitl*r/gävor - ,et -kt tw,ffikt
Tötayt s7 8t7,2grer 88&ffi,W*r 58519,79 kr

?ariaå*ns rffiulwt - 927,29kr * ?W,ffikr - r5 il6,7? kt

fralansräW*ng, v*r 202A-L2-3L ålutet202g wr agtg-Lz*gt
T*llgängar
K*v*a t,wr{tb*r 87&,ffikt
Vank tww,ffir4/ 7t3 %tft,l$kr
?1u*glra $r.79,ffik* 3ffiL,fiVkr

%wmma tw 899,fr&kr LAY 882,2fikr Lg$7&2,26kr

Skulder ach I

?a*adans r*utrat 527,2*kt ?w,ffiht - L8M6,7?kr
frgetl1ägihal t*8?&2,26 kt t8836L26kr 1.25W,99kt

?lytt egglkapital Lf,7 gLfr,ggk$ 185W7,28kt tg?3&2,2fikr

5k*vde 2&2fr-12-3\
,/',\rt fj '4
{ &u#*r, t*'Wt'/ I iri+--
Urban &rumm, kagsör
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Vi har granxkat ver*wmhetsb*r&:t1*fu*n, n*k**skaryrna sarnt styre*rcns t&wattningthr v*rksawth*t*-

äret 2fi2WL-01 - 2020-L2-31.

#rans*,ni/?&en *zar uttfrrts **ligl gad r*fu1a;sns*x*"

Vi til*sty**r

Attr*surtaträkningunathbalsnsrrt*nirryentastslälls,

Att ärets r*sÅtat balanwras i ny räkning,

ht1. styr *lsans l*d amfusr b*v tlya* ansv ar etd?et for v *rkg*fit*7s4fi*r*t "

%k*vdry &zn ltebruari 2*21

{#*" {tuå.*'
?*&kan A*år*n

ftr..1t

-) O,**d >-/t$/v
&u*war fu*d*t*n
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Verksamhetsplan 2021

För närvarande gäller de restriktioner som finns for landet på grund av den rådande corona

pandemin.

Detta innebär att Sällskapets verksamhet är vilande till nya beslut är tagna som innebär öppet

museum och fortsatt verksamhet.

Hotellets ombyggnad är skjuten på framtiden och när och hur det påverkar museets

öppethållande är också okänt.

Vår webbsida år vär kanal utåt.

Efter de nya restriktioner som gäller for hösten2021 kommer museet äter att öppnas varannan

tisdag mellan kl 10-12med start den 5 oktober och fram till den 14 december.

Sällskapet är med på Friskvårdens Dag den 5 september.

I höst återupptas frågesport tävlingen mellan idrottsklubbar i stan.

I övrig kommer att omfattande arbete att ske med översyn, genomgång och slutlig utrensning

av mtrl i museet och viss ommöblering for att skapa ett än mera tilltalande och intressant

museum.



SIHS budgetförslag för 2O2LZLO829

Resultaträknine Budeet 2021 per 2020-12-31 per 2019-12-31 per 2018-12-31
INTAKTER

Gåvor 4 000.00 k 4 230,00 kr 3 820,00 kr 1 470,00 kr

Medlemsavsifter 15 300,00 k 15 560,00 kr 13 150,00 kr 16 260.00 kr

Räntor/aveifter k

jparbössa s00,00 k 490,00 kr 950,00 kr L327,00 kt

Arrangemang/diverse 2 500,00 k 6 000,00 kr 23 940,00 kr 26 100,00 kr

Information 6 000,00 k 21 01O00 kr kr 7 500,00 kr

Totalt 28 300,00 kr 47 29O.OO kr 41870,00 kr 52 657,00 kr

KOSTNADER

Medlemsavgifter 8 500,00 kr 9 150,00 kr 9 550,00 kr 5 220,00 kr

Administration 5 000,00 kr 4 538,20 kr 7 L70,70 kt 3 345,50 kr

Räntor/avgifter 500,00 kr 525,00 kr 1 725,00 kr

Materiel 10 000,00 kr 1 029,00 kr 10 323,25 kr 2O244,80kr

Representation 160O00 kr 448,00 kr L2L9,20kt 2977,25 kr

Information 100O00 kr 32652,00kr 4 378,70 kr

Arrangemang/diverse 3 00O00 kr kr 29 52&58 kr 22886,L4kt

Avgifter/gåvor k -kr 100,00 kr

Totalt 29 500,00 kr 47 8t7.2Okr 58 516.73 kr 60 778,39 kr

Periodens resultat 1300,00 kr 527.2Okt LG 646,73 kr 8121,39 kr

Balansräknine Slutet 2021 per 2020-t2-3L per 2019-12-31 per 2018-12-31

Ti r
Kassa 1560.00 k 970,00 kr 1010.00 kr

Bank 100 000.00 k 103 507.18 k 103 507,18 kr

Plusgiro 6 175,06 k 3 88s.08 k 20 491.81 kt

Summa 105 535,05 kr 107 835.06 kr 108 362,26 kr 125 008,99 kr

Skulder och eset kapital
Periodens resultat 1 300,00 kr 527,20 kr t6 646,73 kr 8 121.39 kr

Eget kapital 107 835,06 kr L08362,26 k 125 008,99 kr 133 130,38 kr

Nvtt eget kapital 105 535,06 kr 107 835,05 kr 108 362,25 kr 125 008.99 kr


