
 
 
 
 
           ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2019. 

 
Styrelsen för Karlsborgs IHS har under verksamhetsåret 2019 haft 
följande sammansättning och ansvarsfördelning: 
 
Roland Gustafsson ordförande, Lena Gustafsson sekreterare, Göte 
Ivarsson kassör, Lars-Erik Andersson, Christer Carnegren, Åke Engvall 
och Håkan Larsson ordinarie ledamöter. 
Lars Lindström och Stig Brehag ersättare. 
  
Styrelsen har sammanträtt i regel en gång per månad sammanlagt nio 
gånger. Utöver löpande styrelsearbete har styrelsen kallat till och avhållit 
totalt sex arbetsmöten.                                                                      
Årsmötet hölls den 28/2-19 på Karlsborgs Konferenscenter. C:a 40 
medlemmar deltog. Stig ”Stickan” Carlsson, Skövde var inbjuden 
gästföreläsare. Han kåserade om parasport och Elvis Presley ”Från 
Stoke till Memphis”. 
             
Medlemsutvecklingen under det gångna året har varit svagt vikande. 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 152, enskilda personer   
och föreningar.                                                                                                 
Vår ekonomi är stabil och kontrollerad. 
 
Under verksamhetsåret har Karlsborgs IHS 

– fortsatt arbetat med ”Föreningsdokumentation 2020”. 
– renoverat och ommöblerat i vår klubblokal bl.a. till följd 

av uppkommen vattenskada 
– haft Öppet Hus vid ett tillfälle 
– gjort studiebesök hos Karlsborgs Fästningsmuseum för att ut- 

veckla ett framtida samarbete 29/4 
– anordnat en medlemsresa 21/10 till Wårgårda IHS 
– deltagit aktivt med ett lag i korpserien i boule 
– deltagit i av WIS och SISU anordnade konferenser, möten och 

         resor bl.a. årsmöte i Vara 2/3, utvecklingskonferens i Vara 29/10, 
         medlemsresa till Växjö och Mullsjö 25-26/9       



– bidragit regelbundet med artiklar till tidningen Westgötarnas 
         Idrottshistoria. 

– vid flera tillfällen besökt idrottscaféer anordnade i Tibro, Vadsbo, 
Skara, Vårgårda och Lidköping 

– deltagit som utställare vid Arkivens dag i Karlsborg 9/11 
– tagit fram en ny medlemsbroschyr 
– deltagit i av WIS anordnat mästerskap i idrottskunskap den 6/2 mot 

Vadsbo IHS och den 28/11 mot Skövde IHS 
– löpande hållit vår hemsida uppdaterad 
– mottagit protokoll, priser, medaljer, idrottsmaterial och annan 

dokumentation från enskilda personer och föreningar. 
– varit värdsällskap för Femklövern 2/3 med turnering i Gå-fotboll 

på Moliden 
– anordnat ett idrottscafé 31/10 ”Forsviks IF 100 år” med Ingemar 

Wikenros, Eiler Augustsson och Bo Bremsjö som inbjudna gäst- 
föreläsare. Uppvaktning med vårt standert. 
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