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§ L. Årsmötets öppnande.
Ordftiranden, Kenneth Ohlsson, hälsade de närvarande medlemmarna varmt väl-
komna till Sällskapets årsm öte 2023 och ftirklarade detsamma öppnat. Dtirefter
hölls en parentation, och en stunds stillhet, for att hedra minnet av medlemmarna:
Helge Ohlsson, Rune Andersson, Tommy Holmestrand och Bengt Bengtsson, vilka
avlidit sedan foregående årsmöte (2022-03 -09).

§ 2. Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötesdeltagarna ansåg att årsrnötet varit behörigt utlyst.

3. Förslag till dagordning.
Den ftireslagna dagordningen godkrindes av årsmötesdeltagarna.

§

§

§4.

§6.

§7

Val av ord rande och sekreterare r årsmötet.
Till att leda årsmötesftirhandlingarna valdes Arne Johansson. Som sekreterare ut-
sågs Stig Sjögren.

5. Val av två protokolliusterare att. jämte mötesordftiranden.
j ustera årsmötesp rotokollet.
Till att, jtimte mötesordft)randen, justera årsmötesprotokollet valdes Håkan Olsson
och §ell Heddn.

Sällskapets verksamhetsberättelse ftir år 2022 godkåindes av årsmötesdeltagarna
och lades till handling arrua.

§ 8. Förvaltninssberättelsesam t revisorernas berättelse.
Även Sällskapets ekonomiska redogörelse ft)r det gangna verksamhetsåret godktin-
des och lades till handlingarna. Detsamma gällde revisorernas berättelse.

§ 9. Fastställande av budset ftir 2023.
Den, av styrelsen, presenterade budgeten for 2023 godktindes och fastställdes.

§ 10. Ansvarsfrihet ftir styrelsen.
På revisorernas rekommendation beviljade årsmötesdeltagarna den avgående sty-
relsen full och tacksam ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsåret.

Val av tvåt re.
Protokolljusterarna fick även ftirtroendet att, vid behov, verka som röstrtiknare.

Verksamhetsberättelse ftir är 2022.

11. Val av ordftirande fiir det mmande verksamhetsåret.
Till ordforande for Wårg ärda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhetsåret
2023 omvaldes Kenneth Ohlsson.

§

Protokoll föft vid årsmöte med Wårgårda ldrottshistoriska Sällskap
2423-03-08 i Kullingshofstugan infor närmare 40 näruarande medlemmar.
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§ 12. Val av tra styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhets-
åren 2023 och 2024 valdes Bertil Hedlund, Bert Svensson och Monica Rundqvist
(samtliga omval) samt Jörgen Lindström (nyval).
Kvarstår t.o.m. 2023: Agneta Heddn, Stig Sjögren och Tomas Knutsson.

§

§

§ 16.

§ 17. Motioner.
Inga motioner hade inkommit.

13. Val av revlsor.
Till revisor ftir Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap under verksamhetsåren 2023
och2024 omvaldes Hans Sylvdn.
Kvarstår t.o.m. 2023: Bernt Lennde..

14. Val av en revisorssuD pleant.
Till revisorssuppleant under det kommande verksamhetsåret omvaldes Leif Carls-
son.

§ 15. Val av valberedning.
Till valberedning inför Sällskapets årsm öte 2024 omvaldes Per-Ola Johnsson, Per
Kjellson och Sture Åhman. Styrelsen utsågs som sammankallande.

r 2024.
Beslutades att årsavgifterna for år 2024 skall vara oftiriindrade (100:- ftir enskild
medlem och 150:- för ftirening). För foretag gäller som minsta avgift 500:-.

§ 18.

§ 19.

Information och fråsestund.
Ordforanden redogjorde kortfattat for Sällskapets preliminiira program under 2023.
Redan den l8 mars blir det en resa till Floby ftir att bevittna en av SM-kvartsfina-
lerna i volleyboll. Resten av programmet under våren och sommaren går i fotbol-
lens tecken. Bl.a. planeras ett besök hos Vårgårrda IK på Tanga Hed samt en resa
till Stora Valla i Degerfors och den allsvenska matchen mellan Degerfors IF och IK
Sirius den 15 juli. Höstsäsongen inleds med ett idrottscafe i Centrumkyrkan/Kyr-
kans hus den l9 augusti där temat är "Gösta med gäster" och där Gösta "Fåglum"
Pettersson har huvudrollen. (WIHS är håir endast medarrangör.) Höstomgången av-
slutas med det traditionella "Jubilarcaföet" i november.
Ordftiranden informerade också om att Sällskapet blivit uppsagda i sina nuvarande
lokaler på Stockholmsvägen 13. Hyresvärden, Vargårda Bostäder AB, har erbjudit
andra utrymmen i samma fastighet. Flytten skall vara genomford under 2023.
Slutligen rapporterades om allt arbete som utftirts for att ffi den nya hemsidan att
fungera på ett tillfredsställande sätt. Här har Stig Sjögren bidragit med åtskilliga
timmars arbete.

Avtackningar.
Sällskapets styrelseledamot under de senaste 17 åren, Allan Andersson, avgick nu
som ledamot i styrelsen. Ordftiranden, Kenneth Ohlsson, tackade honom ftir allt
oegennyttigt arbete under alla dess a äx. Av Sällskapets kassör, Agneta Hedön, fick
Allan mottaga en praktfull blomsteruppsättning.

§ 20. Årsmötets avslutning.
Mötesordftiranden tackade för att han fatt ftirtroendet att leda WIHS' årsmöte och

liimnade över ordftirandeklubban till Kenneth Ohlsson som ftirklarade årsmötet

2023 avslutat. Som tack ftir kvällens "insats" ftiriirades Arne en blomsterbukett.
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Justeras. Vid protokollet.

Å114
Arne Johansson
Mötesordförande

Håkan Olsson
Justeringsman

Stig Sj

Kjell Heddn
Justeringsman
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Efter årsmötet "uppenbarade sig" Emil Hedlund och Jonas Jonson och redogjorde ftir
verksamheten hos Vårgårda Padel och vilka möjligheter diir finns ftir allehanda aktivi-
teter. De båda introducerade även en ny sport, Corn Hole, som iinnu så liinge tir relativt
fiten i Sverige. Utrustning ftir sportens utövande hade även medtagits och de som öns-
kade fick också möjlighet att prova nymodigheten.
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