Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Medlemsinfo februari 2018
Ansvarig utgivare: Leif-Ove Gustafsson
Tel kansli: 0510-21617
E-post: lihs@telia.com
Hemsidor: www.lidkopingsihs.se www.facebook.com/idrottsmuseet

Kallelse till ÅRSMÖTE
Med Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Måndagen den 19 februari 2018 kl 18:30 på Idrottsmuseet
Mötesförhandlingar enl stadgarna § 14.
Fika
Kvällens gäst är målvaktslegenden Janne Åberg, Skövde
Valberedningens förslag till årsmötet ser ut som följer:
 Som ordförande föreslås Leif-Ove Gustafsson
 Till styrelseledamöter för 2 år föreslås omval för Jan Ottosson, Gunnar Olausson och Sven
Ljungström
 Fyllnadsval 1 år föreslås Leif Andersson
 Till styrelsesuppleanter föreslås omval för Sten-Olof Johnzon och Carl-Erik Carlsson
 Nyval föreslås för Jenny Andersson
 Kvarstår gör Bengt-Göran Bäcklund och Göran Karlsson.
 Övrigt, se bifogad Verksamhetsberättelse

Medlemsavgift
Med detta brev bifogas inbetalningskort för medlemsavgift för 2018
120 kr för enskilda och 200 kr för föreningar.
Om du betalar via Internetbank, använd Bankgiro 144-4595 och ange namn och adress!
Alla som betalar innan 1 april deltar i ett Medlemslotteri.

2018 är vi 487 enskilda medlemmar och 41 föreningsmedlemmar.
Vi vill gärna bli fler!
************

Tisdagsfika
Varje tisdag mellan kl 9:30 – 11:00
Vi träffas ca 20 – 30 medlemmar i LIHS för att fika, diskutera aktuella idrottsfrågor och andra
världsproblem. Dessa träffar kommer att fortsätta under våren och alla medlemmar är välkomna!
Varannan tisdag kommer det en gäst till våra träffar. Den första tisdagsgästen 2018 är kommunalrådet
Jonas Sundström. Vilka gästföreläsare som kommer finns på vår hemsida.

Välkomna! Idrottsföreningar, hembygdsföreningar och andra
sammanslutningar till LIHS och Museet
Det är möjligt att hyra in sig på museet och mot en liten ersättning använda vår stora lokal för egna
möten, max 40 personer. Fika kan ordnas. Samtidigt finns möjligheten att få en presentation av vår
verksamhet, läsa i våra dokumentationer och ta del av allt som finns i våra montrar. Ofta blir det ett
socialt samarrangemang. Kontakta vårt kansli för bokning eller någon i styrelsen.
************

Ishockeyresan till Karlstad
Utöver den årliga Fotbollsresan för LIHS-medlemmar arrangerades även en Ishockeyresa för första
gången. Den gick till Karlstad och matchen Färjestad BK-Växjö Lakers och slutade med bortaseger
med 4-5 efter en jämn och välspelad drabbning. 45 medlemmar deltog och förutom matchen ingick
bussfika på vägen dit samt mat med s k ”hockeytugg” och information från en Färjestadsrepresentant
i arenarestaurangen innan matchen.

Kansliet
Kansliet är nu på plats och mera utrymme har skapats för exponering och information på väggar och i
montrar.

Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där och dela till dina vänner!
sök på www.facebook.com - Lidköpings Idrottsmuseum
Du som inte vill ha detta info tryck här

