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Kallelse till ÅRSMÖTE
med Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Torsdagen den 16 februari 2017 kl 18.30 på Idrottsmuseet
Mötesförhandlingar enl stadgarna § 14.
Jubileumsfika
Kvällens gäst är LFKs Sportchef Daniel Nordmark
Valberedningens förslag till årsmötet ser ut som följer:
 Som ordförande föreslås Leif-Ove Gustafsson
 Till styrelseledamöter för 2 år förslås omval för Bengt-Göran Bäcklund, Harald Falck, Göran
Karlsson.
 Till styrelsesuppleanter förslås omval för Jan Ottosson, Kjell-Ove Hultfelt och Sten-Olof Johnzon
 Övrigt, se bifogad Verksamhetsberättelse

Medlemsavgift
Med detta brev bifogas inbetalningskort för medlemsavgift för 2017
120 kr för enskilda och 200 kr för föreningar
Om du betalar via Internetbank, använd Bankgiro 144-4595 och ange Namn o Adress!
Alla som betalar innan 1 april deltar i ett Medlemslotteri
År 2000 var vi 101 enskilda medlemmar i LIHS,

2017 är vi 467 och vill gärna bli fler!
************

Följ ”Bollbloggaren” på Internet
Den s k ”Bollbloggaren” Jesper Bankemyhr besökte Idrottsmuseet i december och berättade bl a om
sin hemsida www.lokalfotboll.se där han löpande speglar den lokala fotbollen.
Denna sida rekommenderas till Dig som vill vara uppdaterad och följa vad som händer med klubbar,
spelare, matcher etc inom fotbollen i Västra Skaraborg

Tisdagsfika
Varje tisdag mellan kl 9.30-11.00
träffas ca 20-30 medlemmar i LIHS för att fika, diskutera aktuella idrottsfrågor o andra
världsproblem. Dessa träffar kommer att fortsätta under våren och alla medlemmar är välkomna!
Gäster som besökt dessa träffar under hösten har varit: Anders Fredriksson ICA/Hjertbergs,
journalisterna Annika o Bengt Andersson, Pontus Pettersson NLT, Martin Andreasson VillaLidköping samt flera företrädare för de politiska partierna och Lidköpings kommun.
Välkommen du också!

LIHS besöker..
Bildspel om Lidköpingsidrotten med olika teman har under året visats på Majgården, Bräddegården,
Solhaga, Servicecenter och Svarta Örnar, för Gamla Heimare och BK Gubbröran på Idrottsmuseet
samt för Nordeas kunder på Arenan. Vi kommer gärna ut och visar bildspel och kåserar, kontakta
kansliet 0510-216 17 eller någon i Styrelsen. Kostnad 400 kr per gång+ev resekostnad.

Gamla Heimare

Medlemsvärvning i sparbanken Arena

Lite allmän info



En Hjärtstartare finns nu på första våningen i anlutning till Vävstugan



Kanslidelen i Mittsalen är nu flyttad längst in i rummet och avskild från museidelen



Jan Egnell har slutat sin anställning som kanslist och efterädare sökes. Jan kommer dock att
fortsätta t v som volontär samt som medlem i Museigruppen.



Du vet väl att ni kan förlägga din förenings- eller grupps möten till Idrottsmuseet!



Artiklar till WIS-tidningen eftersöks. Skall handla om händelser, personer, evenemang m m
från Lidköpingsbygdens idrottshistoria, gärna från senare år! Om du inte vill skriva själv,
kom gärna med uppslag!



Våra Föreningspärmar behöver fyllas på med material från senare år. Kan du bidra från din
förening? Foton, tidningsurklipp, dokument, program o dyl.



Många nya intressanta Dokument har tillkommit sen du var här senast!!

Föreningspärmar

Dokumentsamling

