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Kallelse till ÅRSMÖTE
Med Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Tisdagen den 25 februari 2020 kl 18:30 på Idrottsmuseet
Mötesförhandlingar enligt stadgarna § 14.
Kvällens gäst är Per-Anders ”Nöne” Gustafsson, Ordförande i Svenska bandyförbundet
som berättar om sin egen karriär och om svensk bandy nu och framöver.
Samvaro och fika.
Valberedningens förslag av styrelse till årsmötet ser ut som följer:
 Som Ordförande föreslås Leif-Ove Gustafsson
 Omval av styrelseledamoter på 2 år föreslås Jan Ottosson och Sven Ljungström
 Nyval av styrelseledamot på 2 år föreslås Sten-Olof Johnzon.
 Till styrelsesuppleanter föreslås omval 1 år för Bengt-Göran Bäcklund och Jenny
Andersson
 Styrelsesuppleant på 1 år nyval av Jan Falk
 Kvarstår som styrelseledamöter gör Leif Andersson, Carl-Eric Carlsson och Göran
Karlsson
 vrigt, se bifogad Verksamhetsberättelse

Medlemsavgift
Med detta brev bifogas inbetalningskort för medlemsavgift för 2020
150 kr för enskilda och 200 kr för föreningar.
Som medlem i LIHS får Du: Fyra nr av tidningen Westgötarnas Idrottshistoria, tre nr av LIHS
Medlemsnytt, fotbollsresa till subventionerat pris, delta i medlemslotteriet och tisdagsträffar med
varannan tisdag intressanta gäster. Vi kan också se på någon idrottsfilm från flydda tider från
Centralföreningen för Idrottens främjande stora filmarkiv, eller kan vi arbeta och ha det trevligt
tillsammans. Har vi gästtalare kungörs detta på vår hemsida i kalendern.
Om du betalar via Internetbank, använd Bankgiro 144-4595 och ange namn och adress! Om du
betalar med SWISH 123 288 21 65 ange för och efternamn.

Alla som betalar innan 1 april deltar i ett Medlemslotteri .
2020 är vi 482 enskilda medlemmar och 40 föreningsmedlemmar.
Vi vill gärna bli fler!

Adressändring
För att LIHS ska kunna adminstrera Ert medlemskap på bästa sätt är det viktigt att vi har rätt adresser
och e-postadresser. Därför vore vi tacksamma om ni medlemmar anmäler alla adressändringar till
kansliet på telefon eller via e-post om ni flyttar eller byter bredbandsleverantör.
************

Några idrottshändelser i Lidköpingsbygden under våren för 25 år sedan



























Mellby IK slår IF Heimer med 2-0 i finalen i LOFA-turneringen i fotboll inomhus. 1060
åskådare under 3 dagar.
Lidköpings Volleybollklubb slår Leksberg med 3-0 i seriefinalen i div 3.
BK Wiking vinner över Gillstad SK med 10-3 i bandyns div 3. Bert Broberg 4 mål.
Lotta Larsson BK Lidex ingår i juniorlandslaget vid Europacupen i bowling i Israel där
Sverige vinner lagtävlingen.
IBK Lidköping slår Alingsås med 7-2 i innebandyns div 2. Patrick Limé gör 3 mål.
Sören Wester i Ping Angels noterar 1001 poäng på fyra serier i bowlingmatch mot
Friskus i div 2.
Tommy och Jonas Lundell vinner guld i Ungdoms-SM i brottning i grekisk-romersk stil.
Lidköpings Handbollsklubb slår Skara HK med 22-19 i div 2. Claes Andersson gör 8 mål.
Per ”Smörgås” Karlsson utses till Årets Fotbollsdomare i Västergötland.
Svarthalls SK vinner div 3 i bandy.
Kållands BK kvalar till allsvenskan i bandy men förlorar mot Stångebro.
Göran Karlsson blir ny ordförande i IF Heimer.
Andreas Gustavsson tar brons vid inne-SM i kula med 18.06 m.
Villa BKs farmarlag BK Kinnevik vinner bandyns div 2. Mikael Arvidsson gör 3 mål i
sista matchen.
Mike Yikealo från KK Allround vinner guld i SM i boxning.
Lidköpings Atletsällskap vinner Lag-SM i brottning fri stil.
Villa BK blir utslagna av Sandviken i två raka matcher i kvartsfinalen i bandy.
Sabina Gustavsson tar guld i Singeldisco i Guldklassen i De la Gardie Cup.
Bengt-Olof Träff blir ny ordförande i Lidköpings Tennisklubb.
Patrik Johansson LAS tar guld i tungvikt vid JSM i brottning. LAS bästa klubb.
Dennis Thörn LAS blir uttagen att representera Sverige i senior-EM i brottning.
IF Heimer vinner mot Ulricehamn i seriepremiären i fotboll i div 2 med 3-0. Jens
Lidholm gör alla målen.
Benny Strid LAS tar guld vid fristils-SM i brottning i 100-kilosklassen.
Anders Bonander sätter nytt svenskt juniorrekord i Fripistol med 632,1 poäng.
Sylve Westerling blir ny ordförande i Lidköping Lakers.

Vi hoppas att 2020 blir ett år med många besökare på vårt fina Idrottsmuseum och att våra
tisdagsträffar fortsätter vara välbesökta och alla andra arrangemang som anordnas. Idrotttsmuseet är
öppet vardagar 09:00 till 12:00 och vid andra tillfällen som Öppna Hus i Stadsträdgården på
Nationaldagen och under november, museirally mm. Förberedelserna dras också igång för vårt
30-årsjubileum 2021. Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap (LIHS) bildades 1991 och är ett
välutvecklat ideellt Sällskap som drivs av medlemmarna som också driver Lidköpings Idrottsmuseum.
Väl mött 2020!
LIHS

Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där eller på vår hemsida och dela
till dina vänner!
sök på www.facebook.com- Lidköpings Idrottsmuseum, www.lidkopingsihs.se

