
Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands Idrottshistoriska förening 

den 16 mars 2015 i Gutavallens Cafeteria, Visby. 

 

 

§ 1 Mötet öppnades av ordföranden Kjellåke Nordström som hälsade de 30-tal närvarande 

 välkomna. Parentation genomfördes för den under året bortgångna medlemmen Berndt 

 Enström. Ordföranden tände ett ljus och en stunds tystnad följde. 

 

§ 2 Årsmötet godkände den utlagda föredragningslistan för årsmötet. 

 

§ 3 Årsmötet har varit utlyst genom mail till medlemmarna och annons i media, vilket 

 godkändes. 

 

§ 4 Till ordförande för årsmötet valdes Kjellåke Nordström. 

 

§ 5 Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Larsson. 

 

§ 6 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Nils Nilsson och Ingemar Olsson. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2014 genomgicks och godkändes. 

 

§ 8 Förvaltningsberättelsen för 2014 redovisades av ordföranden och godkändes. 

 

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Arvo Keinonen och godkändes. 

 

§ 10 Årsmötet beslöt att ge föreningens styrelses förvaltning ansvarsfrihet. 

 

§ 11 Till föreningens ordförande på ett år valdes Kjellåke Nordström. 

 

§ 12 Till styrelseledamöter på två år valdes Inge Löfqvist, omval, och Leo Lövdahl, 

 nyval. Kvarstår på ett år gör Anitha Mattsson och Gösta Svensson. 

 

§ 13 Till föreningens revisor på ett år valdes Arvo Keinonen. 

 

§ 14 Till revisorsuppleant valdes Stig Östergren. 

 

§ 15 Till valberedning valdes Sven Larsson och Anders Nilsson med Sven Larsson

 som sammankallande. 

 

§ 16 Ombud till riksorganisationen inom idrottsrörelsen utses av styrelsen. 

 

§ 17  Ordföranden redogjorde för 2015 års verksamhetsplan. Den arbetsgrupp som tillsatts

 arbetar nu tillsammans med företrädare för Kultur- och Fritidsförvaltningen för att hitta 

 en lokal till föreningens museum. Mötet godkände i övrigt planen. 



§ 18 Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2016 är oförändrad 100:-/enskild, 200:- för förening 

 och 2000:- för företag. 

 

§ 19 Den av styrelsen uppgjorda budgeten för 2015 godkändes. 

 

§ 20 Inga motioner har inkommit till årsmötet. Under övriga frågor redogjorde ordföranden 

 om det arbete som pågår med inscanning av inkommande material till museet samt att 

 den gemensamma sommarfesten vid "Badvillan", tillsammans med Guldklubben, ligger 

 med i planeringen. 

 

§ 21 Ordföranden Kjellåke Nordström tackade årsmötet för att ha fått förtroende att fortsätta 

 som ordförande för år 2015 varefter han avslöt årsmötet. 

 

Visby 2015-03-16 

 

 

Bo Larsson, sekreterare   Kjellåke Nordström, ordförande 

     

 

 

Justeras: 

 

 

Nils Nilsson    Ingemar Olsson 

 

 

-o-o-o-o-o- 

 

Efter sammanträdet bjöds på kaffe med dopp vilket intogs under glatt samspråk och man 

berättade olika idrottsminnen. 

 

Därefter välkomnades Claes Randlert och Mats Ahlby som skulle visa kulturfilmen om 

Gotland Motorförening 1957. Claes inledde med att berätta om motorföreningens upp-

byggnad och organisation och Mats berättade om förberedelser och hur man satt text och  

ljud till Gunnar Olssons film. Bengt Brolin hade gjort manuskripten till filmen vilket sedan 

förmedlades av Tommy Wahlgren. Filmen avslutades av några medlemmar i Gotlands 

Motorförening som berättade om verksamheten. 


