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Årsmötet måndagen den 25 februari med LIHS på Idrottsmuseet
Trettiofem medlemmar bevistade vårt årsmöte måndagen den 25 februari 2019. Valberedningen hade
gjort ett bra jobb och valen gick snabbt. Till ordförande för 2019 valdes Leif-Ove Gustafsson och
efter det konstituerande mötet har nu styrelsen följande sammansättning. Ordf. Leif-Ove Gustafsson.
Vice ordf. Carl-Eric Carlsson. Sekr. Leif Andersson. Vice sekr. Jenny Andersson. Kassör. Göran
Karlsson. Ledamöter: Jan Ottosson, Sven Ljungström och Gunnar Olausson. Suppleanter: Sten-Olof
Johnzon och Bengt-Göran Bäcklund. Firmatecknare är Leif-Ove Gustafssom och Göran Karlsson.
Till revisorer valdes Åke Åkegårdh och Kjell-Åke Starck. Till revisorssuppleant utsågs Bertil
Bertilsson. Till valberedning för 2020 utsågs Lennart Pettersson, Sven-Åke Breman och från styrelsen
Bengt-Göran Bäcklund.
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skickades ut med förra medlemsinfo och efter
föredragning av dessa samt ekonomisk redogörelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret. Medlemsavgiften för 2019 är 150 kronor. Av denna går 50 kr direkt till Westgöta
Idrottshistoriska Sällskap för bl.a. utgivningen av tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria.”
Kvällens gästtalare var Kurt Andersson, Skara som på ett livfullt sätt berättade och visade bilder från
sin bestigning av berget Kilimanjaro i Tanzania med en topp på över 5000 meter över havet. Ett
mycket uppskattat och inspirerande föredrag. På fråga visade det sig också att han genomfört 58
maratonlopp. Efter god samvaro och lite förtäring var en allt igenom trevlig kväll tillända.

Fotbollsresa för medlemmar i LIHS
Årets fotbollsresa för medlemmarna blir den 16 maj, där vi ser matchen Örebro SK -IFK Norrköping.
Resan inleds med lunch på Goda Rum i Kumla. Restaurangen ligger i ett stort växthus, med utsikt mot
Kumla sjöpark. Sedan åker vi vidare till skomuseéet i Kumla. Vi åker därefter till Berhn Arena i
Örebro där vi har möjlighet till fika med mera. Pris för deltagarna är 500 kronor (kontant) i priset
ingår resa, lunch och matchbiljett. Avresa från Sparbanken arena kl. 11:15.
Anmälan till kansliet senast den 26 april, telefon 21617, tisdag-fredag kl 09-12, torsdagar 17-20.
Begränsat antal, först till kvarn.

Dragning i Medlemslotteriet
Bland alla som betalat in medlemsavgiften senast den 26 mars har vi lottat fram följande vinnare:
Fotbollsresa

Conny Jonsson, Brovägen 7, Källby

Detta hände för 25 år sedan i Lidköpingsbygden
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David Karlsson från Lidköpings Kanotförening vinner JSM på 1500 och 5000 meter.
Sune Johansson blir Lidköpingsmästare i Bangolf med 87 slag på två serier.
Anders Bonander vinner JVM i Luftpistol.
Magnus Almén vinner SM-guld i Triathlon.
IF Hagen från Skövde vinner stafettlöpningen Läckö-Kinnekulle.
Örslösa IF vinner LOFA-finalen med 2-1 över IF Heimer. I dammatchen vinner Pressens lag
över LOFA med 3-1. Helene Appelberg från Rackeby IK blir 2-målsskytt.
Hans Olsson blir tränare för Lidköpings Kanotförening. Han har vunnit 2 VM brons och flera
SM. LKF-kanotister tar två guld och fem silver vid NM.
Kulstötaren Andreas Gustavsson LIS blir tvåa vid JVM i Lissabon.
Lidköpings FF förlorar med 0-2 mot Öxabäck i Dam-DM i fotboll.
Per-Anders ”Nöne” Gustavsson blir Sportchef i Villa Lidköping BK.
Toni Apell Lidköpings VSK vinner JSM-guld i Triathlon.
Oscar Helgesson Lidköpings JSC tar guld i Jetski i både SM och NM.

Årets utställning 2019 ”Villa Lidköping BK- Svenska Mästare”
Årets temautställning kommer att handla om Villa Lidköping BK och vägen till den
efterlängtade guldmedaljen. Att efter 85 år äntligen kunna titulera sig Svenska mästare är
stort. Utställningen visas på Idrottsmuséet under juli på torsdagkvällar då muséet är öppet.
Från den 30 juli under ordinarie öppettider. Välkomna!

Öppettider i sommar
Utöver de vanliga öppettiderna som är vardagar kl 9-12 och torsdagar 17– 20 kommer
Idrottsmuseet att vara extra öppet i sommar enligt följande: Nationaldagen den 6 juni
kl. 15-18. Vecka 28, 29, 30 är museet sommarstängt. Förutom torsdagkvällar kl.18-21 vid
aktiviteter i Stadsträdgården. Även andra tider efter överenskommelse, kontakta kansliet.

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften Bankgiro 144-4595 eller
SWISH 123 288 21 65. Vänligen ange för och efternamn
Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där och dela till dina vänner!
sök på www.facebook.com - Lidköpings Idrottsmuseum

