Tibro Idrottshistoriska Sällskap årsrapport för 2019.
Det gångna året har kännetecknats av en verksamhet av normal omfattning.
Årsmötet hölls även i år i Blåbandslokalen som bevistades av ett 35-tal medlemmar.
Även i år avlyssnades ett band från Tibro Museum med kända Tibroprofiler. Styrelsen har
haft tio protokollförda sammanträden och därtill arbetsmöten i samband och övriga aktiviteter
vilka också har rapporterats till SISU.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Sven Andersson
Sekreterare Arne Jörgensen
Kassör
Jan Lindberg
v.ordf
Kenneth Danåker
övriga ledamöter Bo Lundmark, Håkan Larsson, Christer Carnegren
Vidare har Arne Andersson, Inger Jalmelin, Jan Johansson, Jan-Olof Ahlander och Ove
Emanuelsson bidragit i vårt arbete.
Medlemsantalet är uppe i ca 165 medlemmar.
Vår och höstträffar:
Vårträffens gäst var Eva Axelsson som berättade om Tibro MK framgångar och utveckling
där även Hans Hansson bidrog med vissa anekdoter.
Höstträffen gästades av Lars-Birger (Laban) Johansson och Rolf Tjäder som berättade om
bordtennisen i Hörnebo BK respektive Tibro BK vilket samlade en stor skara medlemmar.
Lilla Hörnan:
Utställningar i Lilla Hörnan har under året upphört i sin gamla form p g a ombyggnader i
Sporthallen. Ca 30 olika utställningar har visats under de senaste 20 åren och varit till glädje
för många. Dessa kanske kan återkomma i någon annan form framöver.
Rankåspromenaderna:
Sällskapet har även i år medverkat i Rankåspromenaderna med Bingo- och Tipstävling en
söndag på våren och en i november vilket ger ett fint bidrag i klubbkassan.
Femklövern:
Vi har deltagit i en Femklöversamling i Karlsborg då Forsviks IFs idrottsplats besöktes med
Åke Engvall som primus motor.
WIS-träffar:
Vi har varit representerade på WIS årsmöte i Vara i mars och vid WIS höstmöte på samma
plats.
Övriga aktiviteter:
Sällskapet har under året deltagit med ett lag i Boulklubbens korpserie.

Partners:
Vi har som vanligt haft fint samarbete med Tibro Kommun, Kultur och Fritid, Skaraborgs
Allehandas Tibro redaktion samt SISU.
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