
Protokoll fört vid Gotlands Idrottshistoriska Förenings årsmöte i  

Gutavallens cafeteria den 16 augusti 2017.  

Årsmötet var den 14:e i ordningen sedan föreningen bildades. 

 

Årsmötet inleddes med parentation över avlidna medlemmarna Erland Ljunggren, Sune 

"Kajan" Almlöf och K G Runander. 

§ 1.   Därefter inleddes årsmötesförhandlingarna under ledning av ordföranden Kjellåke 

         Nordström. 

§ 2.   Föredragningslistan fastställdes 

§ 3.   Frågan om mötes behöriga utlysande godkändes. 

§ 4.   Till ordföranden för årsmötet valdes Kjellåke Nordström.  

§ 5.   Till sekreterare för mötet valdes Gösta Svensson. 

§ 6.   Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Birgitta Westberg och Anitha 

         Mattsson. 

§ 7.   Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen, vilken godkändes. 

§ 8.   Ordföranden redogjorde för förvaltningsberättelsen, vilken godkändes. 

§ 9.   Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Arvo Keinonen som föreslog ansvarsfrihet för  

         styrelsen. 

§ 10. Gotlands Idrottshistoriska Förening beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksam- 

         hetsåret. 

Val av styrelse och övriga funktioner. 

§ 11. Ordförande för en tid av 1 år Kjellåke Nordström. 

         Styrelseledamot för en tid av 2 år Inge Löfqvist. 

         Styrelseledamot för en tid av 2 år Leo Lövdahl. 

         Kvarstående styrelseledamot 1 år (tom årsmötet 2018) Anitha Mattsson. 

         Kvarstående styrelseledamot 1 år (tom årsmötet 2018) Gösta Svensson. 

§ 12. Revisor för en tid av 1 år Arvo Keinonen. 

          

§ 13. Revisorsuppleant för en tid av 1 år Stig Östergren. 

§ 14. Valberedning Anders Nilsson (sammankallande) och Bo Lindell. 

§ 15. Val av ombud till Riksorganisationen. Utses av styrelsen. 



§ 16. Behandling av förslag till verksamhetsplan. Genomgången av ordföranden och  

         godkändes av mötet. 

§ 17. Fastställande av årsavgift för 2018 (100:- enskild, 200:- förening/förbund samt 2.000:- 

         för företag behandlades. Ingen förändring 

§ 18. Fastställdes verksamhetsplan samt budget för 2017. 

 

§ 19. Behandling av motioner. Inga motioner har inkommit. 

§ 20. Inga övriga frågor förekom. 

§ 21. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

Efter kaffepausen berättade Pawel Mancewicz om fäktning på Gotland. Han redogjorde för de 

olika typerna av fäktning med sabel, värja och florett. Pawel är instruktör och ledare för 

ungdomar som vill lära sig denna sport. Han berättade också hur Sverige står sig i fäktning i 

förhållande till andra länder i världen. Ett mycket intressant föredrag om en sport som 

verkligen är på frammarsch på Gotland. 

Innan kvällen avslutades framkom enhälligt från medlemmarna ett välförtjänt beröm till Elsie 

och Kjellåke Nordström för fint föreningsarbete under det gångna året. Stort tack till Elsie och 

Kjellåke! 

Ordföranden tackade därefter mötesdeltagarna och föredragshållaren för en trevlig kväll. 

 

 

/Gösta Svensson/                                                                    /KjellåkeNordström/ 

Sekreterare                                                                             Ordförande 

 

 

Justeras: 

 

/Birgitta Westberg/                               /Anitha Mattsson/ 

 

 


