
 

Årsmötesprotokoll för Tidaholms Idrottshistoriska förening onsdag 8 mars 

2023 kl. 18.00 i Villan. 

Årsmötet fick en annorlunda inledning då ordförande Roland Samuelsson höll en ingående 

information om Idrottsmuseet med anledning av att vår samlings- och utställningslokal försvinner 

genom att en s.k. hoppgrop ska byggas ovanför nämnda lokal. Med hjälp av den föreslagna 

verksamhetsberättelsen som innehåller detaljerade uppgifter om alla turer kring en ersättningslokal 

som pågått och pågår. I verksamhetsberättelsen riktas stark kritik mot bl.a. kultur- och fritidschefen 

Pema Malmgren och andra kommunala tjänstemän angående deras agerande. En genomgång som 

som säkerligen skapade många tankar bland mötesdeltagarna. Efter den fullödiga informationen tog 

sedvanliga årsmötesförhandlingar över. 

Årsmötesförhandling 

1  Ordförande Roland Samuelsson hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna. 

2  En tyst minut påkallades av Roland Samuelsson över de medlemmar som gått bort under året. 

3  Förslag till dagordning godkändes. 

4  Kallelse till årsmötet godkändes efter att Roland Samuelsson informerat om att kallelser gått ut via 

mail, kallelse per brev till medlemmar som saknar mailadress, samt kallelse via hemsida. 

5  Lisbeth Göthberg valdes till mötesordförande. Lisbeth tackade för förtroendet och informerade 

också att hon nu blivit äkta tidaholmare igen eftersom flytten gått tillbaka till hemstaden efter ett 

antal år i förskingringen. 

6  Till mötessekreterare valdes Johnny Gustavsson. 

7  Till protokolljusterare valdes Bertil Lundström och Ulf Bender. 

8  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 lästes upp inledningsvis av Roland Samuelsson och 

mötet kunde därmed godkänna densamma.  Ekonomisk berättelse för 2022 godkändes efter  den  

upplästes av kassören Carsten Ertsaas som kunde konstatera att ekonomin är god trots ett mindre 

minusresultat. 

9  Revisorernas berättelse godkändes och där det föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen. 

10 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för år 2022. 

11 Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften från 130 kronor till 150 kronor år 2024. 

12 Avgående ordförande Roland Samuelsson omvaldes på ett år. 

13 Avgående styrelseledamöter Johnny Gustavsson, Eje Holm och Janne Kindmalm omvaldes på två 

år. 



14 Avgående styrelsesuppleanter Dick Ljungberg och Jonny Nilsson. Omval av Dick Ljungberg och 

nyval av Per Gåvertsson. 

15 Ingegärd Rehn och Janne Ström omvaldes som revisorer på ett år. 

16 Rune Coltén nyvaldes på ett år som revisorsuppleant efter avgående Bertil Lundström. 

17 Johnny Gustavsson och Dick Ljungberg omvaldes på ett år till valberedning. 

18 Bertil Lundström har varit föreningen trogen i många år och bl.a. verkat som revisorsuppleant i 

drygt 20 år. Han hade avböjt omval och hedrades med blommor. Föreningens egna utmärkelser har 

han erhållit tidigare. Dick Ljungberg skulle uppvaktats med föreningens diplom vid förra årsmötet, 

men hade då förhinder. Men i år blev det diplom och blommor. 

19 Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse och därefter vidtog fika och film. 
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