
Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Idrottshistoriska Förening  

den 2 maj 2016 i Gutavallens cafeteria, Visby. 

 

Mötet inleddes med parentation över de under året avlidna medlemmarna 

Karin Bengtsson, Bo Frykenstam, Sten Ronström, Rolf Pettersson, Göran 

Engström och Kaj Wirén. 

1.  Ordförande Kjellåke Nordström öppnade årsmötet inför drygt 30 

närvarande medlemmar. 

2.  Föredragningslistan godkändes. 

3.  Frågan om mötets behöriga utlysande godkändes. 

4.  Till ordförande för mötet valdes Kjellåke Nordström. 

5.  Till sekreterare för mötet valdes Thomas Gottfridsson. 

6.  Till att justera protokollet och tillika rösträknare valdes Gösta Svensson och 

Inge Löfqvist. 

7.  Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes. 

8.  Förvaltningsberättelsen för 2015 godkändes. 

9.  Revisionsberättelsen var utan anmärkning och godkändes därmed. 

10.  Gotlands Idrottshistoriska Förenings styrelse beviljades ansvarsfrihet för 

det gångna året. 

11.  Val av styrelse: 

        *Kjell-Åke Nordström omvaldes till ordförande på ett år. 

        *Inge Löfqvist och Leo Lövdahl är valda till och med årsmötet 2017. 

        *Omval på två år för Anitha Mattsson och Gösta Svensson. 

12.  Arvo Keinonen omvaldes som revisor på ett år. 

13.  Stig ”Manne” Östergren omvaldes som revisorsuppleant på ett år. 

14.  Sven Larsson och Anders Nilsson utgör valberedning också kommande år. 



15.  Beslutades att styrelsen utser ombud till riksorganisationen inom 

idrottsrörelsen. 

16.  Förslag till verksamhetsplan för 2016 presenterades och godkändes. Av 

planen framgår bland annat en budget på 90 000 kronor och att föreningen vid 

årsskiftet hade 204 medlemmar. 

17.  Årsavgifterna beslutades bli oförändrade – 100 kronor för enskild, 200 

kronor för förening och 2000 kronor för företag. 

18.  Inga motioner eller förslag hade lämnats till årsmötet. 

19.  Övriga frågor: Sven Larsson kom med förslaget att Gotlands 

Idrottshistoriska Förening och Guldklubben (94 medlemmar) slås samman i en 

förening eftersom det är så få medlemmar som kommer på Guldklubbens 

möten. Ordförande Kjellåke Nordström undersöker möjligheterna med 

Gotlands Idrottsförbund. 

20.  Årsmötet avslutades och ordförande Kjellåke Nordström tackade för 

förtroendet att få leda föreningen i ytterligare ett år. 

Visby den 2 maj 2016          

 

Thomas Gottfridsson, sekreterare                         Kjellåke Nordström, ordförande 

 

Justeras 

 

Gösta Svensson                                                           Inge Löfqvist 

 

Efter mötet serverade Elsie Nordström kaffe med dopp i väntan på kvällens 

föredrag. 

Föredragshållare var Conny Bolin vars företag Nordic Sport & Event numera 

driver Gotlands Grand National och flera andra evenemang både på Gotland 

och på fastlandet. Ett mycket underhållande och uppskattat föredrag!  


