
                       

Verksamhetsberättelse år 2022 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Roland Samuelsson 

Kassör Carsten Ertsaas 

Sekreterare Janne Kindmalm 

Ledamöter: Eje Holm, Kjell Andersson, Johnny Gustavsson och Bengt Falk. 

Suppleanter: Dick Ljungberg och Jonny Nilsson. 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten, vidare har ett flertal möte skett med 

Tidaholms kommun angående ersättningslokal för vår samlingssal som försvinner i samband med 

installation av en hoppgrop som kommer att hamna precis ovanför samlingssalen. 

Årsmöte hölls i Villan den 16 mars och där ordf. Roland Samuelsson hälsade alla välkomna och 

pålyste sedan en parentation över föreningsmedlemmar som gått bort under gångna året. Han 

överlämnade därefter klubban till mötesordförande Lisbeth Göthberg. 

Inom styrelsen har vi nog aldrig i föreningens historia presenterat en verksamhetsberättelse som 

andas frustration och där vi anser att ett år gått till spillo och satt spår i den verksamhet som vi  tänkt 

oss  genomföra under det gångna året. Det har också framförts tankegångar om att lägga ner 

museet.  Naturligtvis känner vi oss svikna av kommunens tjänstemän samt några politiker. 

När det stod klart att Tidaholms Gymnastiksällskap skulle bygga en hoppgrop i Idrottshallen hade vi 

inga negativa åsikter eftersom kultur- & fritidschefen Pema Malmgren tillsammans med enhetschef 

Daniel Andersson lovat oss full kompensation och då såg vi inga problem i det hela. Tjänstemännen 

Peter Eriksson och Johan Claesson på Samhällsbygg presenterade senare tillsammans med Kenneth 

Bergman, ordförande i TGS tillika byggherre för Idrottshallens ombyggnad en enklare ritning över en 

ny lokal, men förklarade samtidigt att det förmodligen skulle bli för dyrt och att deras chef Johan Elgh 

inte skulle godkänna det hela. Man framförde också att man skulle se om det fanns andra 

möjligheter. 

Dråpslaget kom när Pema  Malmgren ville ha ett möte och där hon förklarade att vi inte skulle få 

någon lokalkompensation, möjligen att det gick att ordna om vår förening stod för avskrivningarna. 

Vi påpekade då att hon lovat kompensation vilket hon helt förnekade. Därefter var kontakten bruten 

och nu var det Samhällsbygg som tog över ansvaret helt. Här har förslagen haglat och ibland har 

Peter Eriksson och Johan Claesson framfört idéer som är oslagbara. En idé att bygga om vårt kontor 

till filmsal m.m.  En idé som knappt var värd att svara på. Sedan har det bollats idéer och vi har tagit 

fram ett flertal olika förslag som inte skulle vara alltför kostnadskrävande, men vid senaste mötena 

hänvisas det hela tiden att nu finns det inga pengar. 



Vi begärde också att man kunde ta ner en mindre vägg inne i vår s.k. verkstad, men hux flux var den 

bärande, vilket vi kunde påvisa att den inte är, men då kom pengafrågan upp igen trots att vi erbjudit 

oss att stå för en del av arbetena. 

Sedan har turerna fortsatt under hela verksamhetsåret och vi har inte kommit ett steg närmare en 

ersättningslokal. Det ska också nämnas att nämnda tjänstemän vid ett antal möten framfört att vi 

inom styrelsen bör ligga lågt om inte annat skulle det kunna slå mot oss genom att tidaholmarna 

skulle få för sig att vi skulle vara emot gymnastiken.  

Som alla förstår har det varit påfrestande att hela tiden älta denna fråga och som sagt har det satt 

spår i vår övriga verksamhet både vad gäller planering och fortsatt utbyggnad av utställningsmaterial. 

Trots alla mörka moln har det ändå funnits glädjeämnen, Vi kunde återöppna museet under februari 

efter pandemistängningen. Vi kunde hålla årsmöte på utsatt tid. Vi deltog också som vanligt när 

Konsthelgen anordnades och nu utan pandemiföreskrifter. Drygt 500 besökare kunde vi räkna in, 

glädjande  att det finns så stort intresse för vårt museum och vår utställare som i år var Rolf Rydén. 

I slutet på året landsatte vi vår nya hemsida och under november anordnades en utbildningsdag där 

Janne Kindmalm, Carsten Ertsaas och Roland Samuelsson deltog. 

Tidaholm 2023-02-09 

 

Janne Kindmalm/sekr. 

Styrelsen tackar för förtroendet och ställer härmed sina platser till förfogande 

 

…………………………………..              ……………………………………             …………………………………… 

Roland Samuelsson/ordf.           Carsten Ertsaas/kassör               Janne Kindmalm/sekr. 
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Kjell  Andersson                            Eje Holm                                       Johnny Gustavsson 
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Bengt Falk                                     Dick Ljungberg                             Jonny Nilsson 

 

 



 


