Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för Vadsbo Idrottshistorisk Sällskap avger följande verksamhetsberättelse för 2021.
Styrelsen har under 2021 bestått av: Ordförande, Bo Zackrisson, kassör, Birgitta Karlsson,
sekreterare, Per-Göran Persson, vice ordförande, Örjan Johansson. Övriga ledamöter: Börje
Carlsson, Stig Brånfelt, Lars-Göran Ytterberg. Styrelsesuppleanter: Stefan Johansson, Sven-Erik
Karlsson. Adjungerad styrelsemedlem: Christer Carnegren.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.
Årets intäkter har varit 149.104,37 kronor, och kostnaderna 119.246 kronor, vilket ger ett överskott
26,880 kronor. Ekonomin i Sällskapet är god med ett utgående saldo till 2022 på 175.984,37 kronor.
Tyvärr har medlemsantalet minskat, delvis beroende på pandemin, men också att vi fått kraftigt
minska våra arrangemang. Bidrag från John Hedins stiftelse och Grevilliefonden har varit två av
våra inkomstkällor.. Viss sponsring har erhållits från ICA Oxen, Mariestad. MTG-kommunerna har
också bidragit med 25.000 kronor till vårt kommande uppskjutna 30-årsjubileum.
Med ett som vanligt positivt år för Vadsbo IHS brukar vi inleda vår verksamhetsberättelse med.
Lite annorlunda i år då vi fått ställa in de flesta av våra arrangemang och aktiviteter.
Men, något har vi i alla fall hunnit med.Vi kom i gång med våra styrelsemöten under sommaren,
och vårt årsmöte kunde vi hålla i augusti.
Vi skulle även fira att vi fyllde 30 år under 2021, vi fick ju av kända skäl även ställa in detta. Men
skam den som ger sig, vi hoppas ta nya tag under 2022.
V hann också med några föreläsare vid våra ”Café-kvällar.” I september gästades vi av
Fyrsällskapet med Bosse Björk i spetsen, innan nya restriktioner började gälla, fick vi också ett
besök av innnebandydamernas förbundskapten, Åsa ”Kotten” Karlsson.
Medlemsutvecklingen har varit vikande i år, vid årsskiftet var vi 376 medlemmar och tiotal
föreningar. Ett tapp på ett 15-tal medlemmar
Vi har även inför 2022 gett ut en almanacka. Den har tryckts upp i 220 exemplar, och var vid
årsskiftet i stort sett slutsåld.
Mariestad i mars 2022, Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
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