
    
Nu är vi på gång igen! 

Pandemin är förhoppningsvis över och vi planerar för en LIHS dag den 3 maj som skall leda till en 

uppdaterad organisations, verksamhets, marknads och aktivitetsplan för LIHS som sällskap och för 

vårt Idrottsmuseum. Tisdagsträffar med föredragshållare och Café kvällar med tema kommer att 

startas upp på nytt och vi hoppas se Er medlemmar på våra olika aktiviteter mer frekvent igen. Vi 

söker också fler medlemmar som aktivt skulle vilja vara med och arbeta i någon av våra 

arbetsgrupper då kan det vara bra att anmäla sig och vara med denna dag då det mesta av det vi gör 

då, har en stor inverkan på verksamheten. 

Välkomna! 
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Årsmötet med Lidköpings Idrottshistoriska hölls tisdagen den 22 februari 

på Idrottsmuseet 

Ett trettiotal medlemmar bevistade vårt årsmöte tisdagen den 22 februari 2022. 

Verksamhetsberättelsen för 2021 och resultat och balansräkning hade skickats till 

medlemmarna innan årsmötet så styrelsen kunde efter genomgång och 

revisionsrapport beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2021. 

Valberedningen hade gjort ett bra jobb så valen gick snabbt. Till ordförande för 

årsmötet 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, Sten-Olof Johnzon, Bengt-Göran Bäcklund. Suppleanter: 

Karl-Arne Hennersten, Roger Johansson och Mats Fransson. Utmärkelser: Ett diplom 

utdelades till Sten-Olof Johnzon för 5 års styrelsearbete och vårt standar erhöll Sven 

Ljungström och Jan Ottosson för 10 års styrelsearbete. Sven Ljungström lämnar nu 

styrelsen efter ett väl utfört arbete. 

Efter att årsmötet avslutats berättade Sten-Erik och Jan Olsén med inlevelse om 

Lidköpings Kanotförening och dess historia som gått både upp och ner men mest upp 

och som nu är en mycket aktiv kanotförening med stor ungdomsverksamhet och ca. 

300 medlemmar.  

Kvällen avslutades med en Jubileumstårta 30 år då det inte blev något firande av 30 

års-jubileet på grund av Coronas framfart. En skrift om LIHS 30 år finns att få på 

Idrottsmuseet. 
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Öppettider på Idrottsmuseet 

Idrottsmuseet är öppet måndag till fredag 09:00 – 12:00 för besökare. Övrig tid måste 

bokas på vårt kansli telefon: 0510- 21617. Detta gäller både enskilda besökare som 

större grupper. Idrottsmuseet är sommarstängt från måndagen den 11 juli till och med 

söndagen den 7 augusti. Från och med den 8 augusti är Idrottsmuseet öppet som 

vanligt enligt ovan. Ett extra öppethållande är vår Nationaldag den 6 juni, då det också 

är andra aktiviteter i Stadsträdgården. 

 

  

Dragning i Medlemslotteriet 
Bland alla som betalat in medlemsavgiften har vi lottat fram följande vinnare till vår 

kommande kultur och fotbollsresa:  

1:a pris Fotbollsresan 2021 Daniel Gustafsson, Saleby Per-Rutsgården 1, Lidköping     

1:a pris Fotbollsresan 2022  Bengt Jonsson, Birgittagatan 40, Lidköping 

 

Fotbollsresan kommer att bli i augusti. Mer information om resan kommer senare. 

 

 

Hyra av lokal 

För föreningar och medlemmar som önskar lokal för egna trevligheter är det möjligt 

att hyra den stora lokalen för 200 kr för egna aktiviteter och samtidigt som man kan få 

information om oss och bese vårt Idrottsmuseum.  

 

Efterlysning 
Sedan starten 2015 har vi på vår Facebooksida visat ca 600 lagbilder från de flesta 

föreningar och sporter men nu har vi snart inga opublicerade bilder kvar i vårt arkiv. 

Vi efterlyser därför lagbilder från främst 2000-talen. De måste innehålla namn på 

spelarna, antingen på bilden eller separat.  

 

Leveransalternativ: Mail till lihs@telia.com eller brev till Lidköpings 

Idrottshistoriska Sällskap, Kylanderskolan Esplanaden 1, 531 50 Lidköping eller 

lämna till kansliet där vi kan kopiera eller scanna. 

 

 

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 
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