Vara 2021-07-06

PROTOKOLL FÖRT VID VARA IDROTTHISTORISKA SÄLLSKAP ÅRSMÖTE.
Plats: Kålles Museum Längjum
Datum 2021-07-01
Tid kl: 18 00
§1.
Ordförande Carl-Owe Johansson öppnade mötet och hälsade 19
mötesdeltagare välkomna till trädgården utanför Kålles Museum, en härlig
försommarkväll.
§2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Ordförande. Per-Gunnar Lindberg.
- Sekreterare: Jan-Erik Larm.
§3.
Dagordning och föredragningslista godkändes av mötet.

§4.
Val av 2 st protokolljusterare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
- Mats Johansson.
- Stig Åkesson.
§5.
Mötet ansåg att mötet stadgeenligt hade utlysts, via mail och i vissa fall
telefonledes.

§6.
Verksamhets- och ekonomis berättelse lästes upp och godkändes av mötet.
Kassabehållning för år 2020 = 21 900 kr.

§7.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet.

§8.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för åren 2019 och 2020

§9.
Mötet beslutade årsavgiften för 2021 till 100 kr/medlem.

§10.
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter.

§11.
Val av ordförande för en tid av ett år valdes.
Carl-Owe Johansson.

§12.
Val av styrelseledamöter för en tid av två år:
- Bruno Arvidsson omval
- Jan-Erik Larm omval.
- Christer Kämpe nyval

§13.
Val av styrelsesuppleanter:
- Jan Hermansson.
- Hans Lundmark.

§14.
Val av revisorer:
- Hans-Åke Sjökvist omval.
- Sven-Olof Johansson omval.
Val av revisorssuppleant:
- Claes-Gunnar Lundgren omval.

§15.
Val av valberedning för ett år:
- Leif Egonsson omval.
- Sven-Åke Ekblom omval.
- Anders Johansson nyval

§16.
Övriga ärenden/frågor.
Inga frågor eller ärende hade framförts till styrelsen eller uppkom vid mötet.

§17.
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Mötesdeltagarna tog fram den medhavda fikan (Allt enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och föreskrifter) och som vanligt utbröt många härliga samtal
runt borden om svunna tider, om fantastiska matcher, om domarinsatser, om
missade målchanser osv.
Carl-Owe tog till orda och berättade om sitt fantastiska museum och alla
dessa intressanta och kända personer som besökt hans museum och kommer
att besöka museet.
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