
 

 

 

 

Protokoll fört vid Gotlands Idrottshistoriska Förenings årsmöte i Gutavallens cafeteria 
den 26 mars 2018. Årsmötet var det 15:e i ordningen sedan föreningen bildades. 

Årsmötet inleddes med parentation över avlidna medlemmarna Tage Ekström, Ewert 
Gardinge, Nils-Erik Jakobsson, Inger Johansson, Kent Nilsson och Ivan Ahlgren. 

Därefter inleddes årsmötesförhandlingarna under ledning av ordföranden Kjellåke Nordström. 
Till ordföranden för årsmötet valdes Kjellåke Nordström. Till sekreterare för mötet valdes 
Gösta Svensson. 

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Börje Karlsson och Lennart Ekengren. 

Ordföranden redogjorde för verksamhets- och förvaltningsberättelsen under det gångna året. 
Godkändes av mötet. 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Arvo Keinonen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Val av styrelse 

Ordförande för en tid av ett år Kjellåke Nordström 

Kvarstående styrelseledamot för en tid av ett år Inge Löfqvist (årsmötet 2019) 

Kvarstående styrelseledamot för en tid av ett år Leo Lövdahl (årsmötet 2019) 

Styrelseledamot för en tid av två år Gösta Svensson 

Styrelseledamot för en tid av två år Anitha Mattsson 

Revisor för en tid av ett år Arvo Keinonen 

Revisorsuppleant under en tid av ett år Stig Östergren 

Valberedning Anders Nilsson sammankallande 

Bo Lindell 

Val av ombud till Riksorganisationen inom idrottsrörelsen. Utses av styrelsen. 

Behandling av förslag till verksamhetsplan. Genomgången av ordföranden och godkänd av 

mötet. 



Fastställande av årsavgift 2019 behandlades. Ingen förändring. 

Behandling av motioner. Inga har inkommit. 

Under övriga frågor tog Erland Stenström upp frågan om framtida lokal- och förvaringsut- 

rymmen för föreningen. Frågan diskuterades bland medlemmarna och ordföranden fram- 

förde att han hade kontaktpersoner inom Region Gotland och Gotlands Museum och att de 

är uppmärksammade på problemet, men att vi inte har någon klar lösning i frågan för när- 

varande. 

Efter kaffepausen berättade Gunnar Bäck om idrottspsykologi från den aktiva tiden som 
svensk bordtennisspelare och från den tid då han var huvudtränare för ett tyskt lag i den 
högsta bordtennisligan i Tyskland. Han har genomgått utbildning i Sverige i idrottspsykologi. 

Han pratade bland annat om de norska världsstjärnorna Grete Waitz och Ingrid Kristiansen i 
långdistanslöpning som tog hjälp av kända idrottspsykologer för att nå sina framgångar. Han 
nämnde även fotbollsspelaren Torbjörn Nilsson som exempel där idrottspsykologi haft stor 
betydelse i hans framgångar inom fotbollen. Ett mycket underhållande och intressant 
föredrag. 

Innan mötet avslutades tackades Elsie och Kjellåke Nordström med en välförtjänt applåd för 
ett fint föreningsarbete under det gångna året. Stort tack till Elsie och Kjellåke! 

 

 

Gösta Svensson 

Sekreterare för mötet 

 


