Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Medlemsinfo Juni 2021
Ansvarig utgivare: Leif-Ove Gustafsson
Tel kansli: 0510-21617
E-post: lihs@telia.com
Hemsidor: www.lidkopingsihs.se www.facebook.com/idrottsmuseet

Årsmötet tisdagen den 25 maj med LIHS i Musikpavilljongen vid
Idrottsmuseet
Tjugo medlemmar bevistade vårt årsmöte tisdagen den 25 maj 2021. Valberedningen hade
gjort ett bra jobb och valen gick snabbt. Till ordförande för 2021 valdes Leif-Ove Gustafsson
och efter det påföljande konstituerande mötet har nu styrelsen följande sammansättning.
Ordförande: Leif-Ove Gustafsson. Vice ordförande: Carl-Erik Carlsson. Sekreterare:
Leif Andersson. Kassör: Göran Karlsson. Ledamöter: Jan Ottosson, Sven Ljungström och
Sten-Olof Johnzon. Suppleanter: Bengt-Göran Bäcklund, Roger Johansson och Bengt-Inge
Karlsson . Firmatecknare är Leif-Ove Gustafssom och Göran Karlsson. Till revisorer valdes
Åke Åkegårdh och Kjell-Åke Starck. Till revisorssuppleant utsågs Karl-Arne Hennersten.
Verksamhetsberättelsen skickades ut med förra medlemsinfo. Efter föredragning av
verksamhetsberättelse och verksamhets/marknadsplan samt ekonomisk redogörelse
beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2020. Medlemsavgiften för
2022 är 150 kronor. Av denna går 50 kronor direkt till Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
för utgivningen av tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria.”

Öppettider på Idrottsmuseet
Idrottsmuseet kommer att vara stängt för större grupper men enskilda besök på upp till åtta personer
kan besöka oss. Kansliet är öppet från 09:00 – 12:00 måndag, onsdag, fredag. Vecka 25
(midsommarveckan) är kansliet öppet torsdagen den 24 juni 09:00 – 12:00 istället för fredagen den
25 juni. Övrig tid måste bokas på telefon: 0510 – 216 17. Idrottsmuseet är sommarstängt från
måndagen den 12 juli till och med söndagen den 8 augusti. Från och med måndagen den 9 augusti
hoppas vi kunna ha öppet som vanligt måndag - fredag 08:00 – 12:00 och att verksamheten kan
återgå till det normala.

Dragning i Medlemslotteriet
Bland alla som betalat in medlemsavgiften har vi lottat fram följande vinnare till vår
kommande fotbollsresa:
1:a pris Fotbollsresan

Daniel Gustafsson, Saleby Per-Rutsgården 1, Lidköping

Efterlysning !
Vi behöver din hjälp!
Sedan starten 2015 har vi på vår Facebooksida ”Lidköpings idrottsmuseum” visat ca
500 lagbilder från de flesta föreningar och sporter i Lidköpingsbygden. Inslagen brukar
nå ca 2-3000 vid varje tillfälle! Men nu har vi snart inga opublicerade lagbilder kvar i
vårt arkiv och framförallt inte från 2000-talet! Och tyvärr fylls det inte på av
föreningarna!!
Vi efterlyser därför lagbilder från främst den tiden, alla lag och alla sporter. De måste
innehålla namn på spelarna, antingen på bilden eller separat.
Leveransalternativ:
• Mail till lihs@telia.com
• Brev med adress Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap, Kylanderskolan
Esplanaden 1, 531 50 Lidköping
• Lämna till kansliet där vi kan kopiera eller skanna, öppetider se på vår hemsida.

Några Idrottshändelser i Lidköpings kommun för 30 år sedan
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Evy Palm 49 år vinner sitt 4:e SM på löpning 10 000 m.
Olle Isaksson blir ny tränare för Villa-Lidköping BK.
Per-Erik och Lars Granath blir nya heltidstränare för Lidköpings Tennisklubb.
Ingemar Sixtensson och Lars Vestlund blir nya bandytränare för Lidköpings AIK.
N Härene vinner över Örslösa IF med 3-1 i fotbollens div VI. Stefan Alfredsson
2 mål.
Sandra Broberg Lidköpings FF, Martina Danielsson Lidköpings IF och Anna
Johansson Källby IF blir uttagna i Västgötalaget i fotboll 15 år.
Saleby IF-Trässbergs BK slutar 2-2 i fotbollens div VI. Peder Eriksson och Stefan
Pettersson bäst i resp lag.
Anders Järryd och John Fitzgerald vinner Franska Öppna, Wimbledon och US Open i
tennisdubbel detta år.
Clas Arne Carlsson gör hole-in-one på Truve golfbana.
Heimer-Tibro slutar 3-1 i fotbollens div III. Roger Florén 2 mål.
Kållandsö vinner över Råda med 1-0 i div V. Jan Karlsson målskytt.
Johan Svensson från Lidköpings Kanotförening vinner K1 500 m och 2500 m vid
Svenska Ungdomscupen. Joakim Wanner LFK vinner SM i K1 500 m.
Joakim Alfredsson deltar i Sveriges 15-årslandslag i fotboll i turnering på Island.

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften Bankgiro 144-4595.
Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där och dela till dina vänner!
sök på www.facebook.com - Lidköpings Idrottsmuseum

