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Referat från Årsmötet tisdagen den 25 februari med LIHS Idrottsmuséet
Trettiofem medlemmar bevistade vårt årsmöte tisdagen den 25 februari 2020. Valberedningen hade
gjort ett bra jobb och valen gick snabbt. Till ordförande för 2020 valdes Leif-Ove Gustafsson och
efter det påföljande konstituerande mötet har nu styrelsen följande sammansättning. Ordförande: LeifOve Gustafsson. Vice ordförande: Carl-Erik Carlsson. Sekreterare: Leif Andersson. Vice sekreterare:
Jenny Andersson. Kassör: Göran Karlsson. Ledamöter: Jan Ottosson, Sven Ljungström och Sten-Olof
Johnzon. Suppleanter: Jan Falk, Bengt-Göran Bäcklund. Firmatecknare är Leif-Ove Gustafsson och
Göran Karlsson. Till revisorer valdes Åke Åkegårdh och Kjell-Åke Starck. Till revisorssuppleant
utsågs Karl-Arne Hennersten. Till valberedningen för 2021 utsågs Lennart Pettersson, Sven-Åke
Breman och från styrelsen Bengt-Göran Bäcklund.
Verksamhetsberättelsen skickades ut med förra medlemsinfo, tyvärr missade vi att i
verksamhetsberättelsen ta med Alf Johansson, Jonsered som under en tisdag i mars livfullt föreläste
om Wästerlund. Efter föredragningen av verksamhetsberättelse och verksamhets/marknadsplan samt
ekonomisk redogörelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Medlemsavgiften för 2020 är 150 kronor. Av denna går 50 kronor direkt till Westgöta
Idrottshistoriska Sällskap för utgivningen av tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria.”
Kvällens gästtalare var Per-Anders ”Nöne” Gustafsson som berättade om sin karriär som spelare och
tränare i Villa men också i många andra klubbar bland annat Vetlanda där hade han en lyckad
tränarkarriär med SM guld som extra krydda. Han var också tv-expert inom bandyn. Numera är han
ordförande för Svenska Bandyförbundet och han redogjorde för de problem som finns med ekonomin
i flera klubbar för att få spelarlicens, avsaknaden av inomhusarenor m.m. En väl kompetent och
kunnig person är Per-Anders ”Nöne” Gustafsson att som ordförande leda Svenska Bandyförbundet.
Efter god samvaro och lite förtäring var ett allt igenom trevligt årsmötes kväll tillända.
**********

Coronapandemin
Pandemin bröt ut och Covid 19 började spridas. Beslut togs att stänga Idrottsmuséet tisdagen
den 17 mars och muséet har sedan dess varit stängt. Vi har nu öppnat upp så att våra
arbetsgrupper kan arbeta med sina projekt. Vi öppnar också upp så att enskilda och mindre
grupper (max 10) kan besöka Idrottsmuséet måndag, onsdag och fredag kl. 09:00 – 12:00 efter
bokning. Bokning kan göras samma tider och veckodagar på LIHS tel: 0510 – 216 17.
Eventuella kvällsbesök kan också bokas. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi återkommer via vår hemsida och facebook om och när vi kan ha öppet fullt ut som tidigare.

Detta hände bl a i Lidköpingsbygden på sommaren för 25 år sedan
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IF Heimer slår Ulricehamn med 3-0 i fotbollens div 2 Västra Götaland.
Lidköpings Ridklubb vinner div 1-finalen i hoppning, blir klara för Elitserien.
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Magnus Almén och Åsa Andersson vinner Duatlontävling i Råda. Båda vinner sedan SM
kommande vecka.
Lennart Gustavsson, Henrik Wernersson och Gunnar Nyman vinner Västsvenska
Mästerskapet i pistolskytte.
Lidköping Lakers vinner premiären i div 1 mot Majorna Mustang med 37-0.
Lidköpings IF slår Råda BK i fotboll div 5 med 2-1, Jörgen Gustavsson gör segermålet.
Sune Andersson vinner LM i terränglöpning.
Ari Holopainen blir bandy VM:s skyttekung samt blir klar för spel i Villa BK.
Pontus Träff LTK vinner Bofors Cup i tennis, final mot klubbkamraten Mikael Määttä.
Pernilla Bjerkesjö-Dahlberg blir handbollstränare för Kållandsö HK.
Rackeby IK slår Saleby IF med 6-2 i div 6 i fotboll. Målvakten Mikael ”Grobbe” Larsson bäst
i RIK. Andreas Eriksson och Anders Williamsson 2 mål var.
Dennis Thörn LAS vinner 74-kilosklassen i Mälarcupen i brottning.
Svenska Bandyförbundet har årsmöte i Lidköping.
Martin Arvidsson Villa BK blir uttagen i truppen till bandylandslaget.
Henrik Håkansson Lidköpings PF tar JSM-guld i pistol/banskjutning.
Heimer vinner över Råda i LOFA-finalen med 1-0, Fredrik Gustavsson segerskytt.
Lisa-Marie Larsson och Johan Svensson från Lidköpings Kanotklubb tar 2 guld, 3 silver och
1 brons i junior och ungdoms-VM.
En ny brottningsklubb startas i Lidköping, BK SVINGET.
Clas Andersson och Göran Bristav från Lidköpings Flygklubb tar VM-silver i segelflyg.
Joakim Ahlberg från Lidköpings Jetskiklubb tar 1 silver och 1 brons i Jetski-SM.
På Framnäs möts Sverige U – Norge U i fotboll, 2-0 till Sverige inför 1098 åskådare.
Örslösa vinner över Gauthiod med 7-2 i NLT-femman, Thomas Mouchard 3 mål. Trässberg
vinner över Örslösa i samma serie med 7-1, Stefan Pettersson 2 mål.

Detta hände bl a i Lidköpingsbygden under hösten för 25 år sedan
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Nya Brottarklubben BK Svinget inviger nygamla Brottarhallen.
Lidköpings BS och BK Kinne går samman.
800 löpare springer Rådalunken som Jan Svensson från Mölndal vinner.
Solveig ”Sola” Widell blir tränare för HK Linne.
”Robban Cup” i brottning avgörs i Tennishallen detta år.
Lidköpings Pistolskytteförening fyller 40 år.
Råda BK kvalificerar sig för div 4 i fotboll via 3-1 mot Rångedala och 0-0 mot Mariestad.
Tuns IK kvalificerar sig för div 5 i fotboll via kvalseger mot Sjuntorp med 5-1.
HK Linne tar 3:e raka segern i damhandboll med 28-11 mot Djäknestaden. Benita Stridh och
Pernilla Land 6 mål var.
Järpås IS blir seriesegrare i fotbollens div 6.
LAS-brottarna Mickael Thörn och Peter Berglund vinner i norska Kolbotn Cup.
Lidköpings HK Slår Pinnevik med 32-28 i handbollens div 2. Claes Andersson och Robert
Abaja 7 mål var.
Villa BK vinner över Nässjö med 9-4 i bandypremiären, Ari Holopainen 5 mål.
I bandyns div 2 vinner Kållands BK över Höjden med 10-1 och LAIK över Slussen med 17-1.
Lidköpings Tennisklubb med bl a Anders Järryd vinner SM-brons.
Lidköpings Volleybollklubb slår FC Volley med 3-1 i div 3.

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

