Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde måndag
den 3 februari 2014 kl. 17.00 - 19.30
Närvarande: Patrik Sandin ordförande, Jan Hagstrand vice ordförande,
John-Erik Johansson kassör, och ledamöterna Mona Råberg, Åke Ölvestad, Anders Ajaxson, Agne Andersson, Ingvar Börjeson, Jan-Sture Larsson, Anna Ögren och Håkan Halstensson samt hedersledamoten Kjell
Fredriksson.
Från kansliet Sten-Åke Jansson.
§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Patrik Sandin hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Val av justerare och fastställande av föredragningslistan
Jan-Sture Larsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Därefter fastställdes föredragningslistan.
§ 3 Protokollet från 12 december
Inga kommentarer till protokollet som kunde läggas till handlingarna.
§ 4 Ekonomisk rapport
Bokslut och budgetarbete är i gång. Vissa rapporter skall med i nästa
VISaren.
Resultatet pekar mot ett underskott på ca. 30.000 kr. för 2013.
Detta resultat har korrigerats med 15.000 av fonderade medel från tidigare år. Detta godkändes av styrelsen.
§ 5 Inför årsmötet 26 mars
Utkast till verksamhetsplan diskuterades och vissa ändringar gjordes.
Sten-Åke uppdaterar planen. Ett utkast till verksamhetsberättelse delades ut, avsnittet ekonomi var inte klart, John-Erik Johansson åtkommer
med det. Anders Ajaxson redigerar därefter verksamhetsberättelsen som
skall införas i nästa VISaren inför årsmötet.
Beslutades att ändra årsmötets start till kl. 16.30.
§ 6 Rapport om VISaren
Åke Ölvestad redogjorde för planerna till kommande nummer.
Nr 1 innehåller krönika, porträtt av två ledamöter, återblick idrottsvetartävlingen, café-referat, karate, backhoppning och Patrick Lumumba m.m.
Redigering av tidningen har startat och beräknas komma ut i början av
mars.
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Nr 2 Förslag om bl.a. cykel, golf, Lilla-VM, planering pågår.
Nr 3 Handikapp-idrott m.m.
Nr 4 Om bl.a. Alfa-bilder ur ett värmländskt perspektiv.
§ 7 Inventering Gamla IP
Jan Hagstrand hade inget nytt att rapportera.
§ 8 Hemsidan
Jan Hagstrand informerade om hemsidegruppens prioritering av inkomna förslag från enkätundersökningen:
1. VISaren, Idrottscaféer, Idrottsvetartävlingen
2. Bilder, Bildarkiv
3. Inventering Gamla IP
§ 9 Genomförda och planerade idrottscaféer
För cafégrupp Karlstad – Hammarö gäller följande:
29 jan

var Conny Evensson gäst och tog oss (80 personer) med på
en fascinerande idrottsresa.

kommande program:
26 feb
Idrotten – från mitt perspektiv. Förre landshövdingen m.m.
Ingemar Eliasson berättar om sin relation till idrotten.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
26 mars Världsrekordet på Tingvalla – Dan Waern löparlegenden berättar minnen från kolstybbens tid.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
23 april

110 år med IF Göta
Följ med på en resa genom de 110 åren. Anders Borgström
tillsammans med många Göta-profiler.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

22 maj

Alpina damlandslaget och Idrottssponsring på hög nivå.
Fredrik Steinwall – förbundskapten för kvinnliga alpina landslaget och
Sofia E. Olsson – högst ansvarig för ICA:s sponsring av idrott i
Sverige.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
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Övriga Värmland:
Planer finns på ett antal caféer ute i Värmland, men inga datum är klara.
§ 10 Nästa kontaktpersonträff
Sigvard Lundin och Agne Andersson tittar på förslaget till program och
lämplig tidpunkt. Agne skickar ut förslaget och alternativa dagar för besöket till övriga i styrelsen, därefter tas beslutet.
Kontaktpersonerna i Säffle har tackat för sig p.g.a. tidsbrist. Kjell Olsson i
Långserud tar över den ena platsen, medan jobb pågår för att hitta den
andra.
Agne Andersson kommer sluta i styrelsen, men har lovat att fortsätta
som ansvarig för kontaktträffarna.
§ 11 Stipendium
Stipendiat är utsedd, men släpps först i samband med årsmötet. Kjell
Fredriksson skriver lämplig motivering och Mona Råberg ordnar blommor
och check.
§ 12 Förfrågan Värmlands Museum
Värmlands museum kommer till sommaren visa en italiensk samling av
fotbollströjor och har därför skickat en förfrågan om vi har någon som är
haj på länets fotbollshistoria. Även Värmlands Fotbollsförbund har fått
samma förfrågan. Ingen i styrelsen visade intresse. Sten-Åke Jansson
pratar med VFF om de vet mera vad det handlar om.
§ 13 Övriga frågor
• Kent Hjortsberg har avsagt sig uppdraget som adjungerad ledamot
i VIS. Han avgår som ordförande i Karlskoga Idrottsveteranser.
• Hasse Olsson har sammanställt en skrift om Idrottslivet vid det
gamla glasbrukssamhället Liljedal. Ett ex. finns på kansliet för den
som är intresserad eller kontakta Hasse.
• Mona Råberg kollar med Harald Alvers hur det går med tillfälliga
utställningar på Brigadmuséet
• Jan-Sture berättade om första mötet med Långseruds och Nysäters hembygdsföreningar och idrottsklubbar, som blev väldigt positivt. Vidare om att ytterligare tre möten är inbokade i Kil, Forshaga
samt att Karlskoga är på gång. Nu vill dock projektgruppen gå vidare på bredden för att öka engagemanget och då beslöt mötet att
vi skall gå vidare enligt följande:
1. De samordningsansvariga i styrelsen tar kontakt med sina
kontaktpersoner som i sin tur bokar upp ett möte med representanter ur hembygdsföreningen/hembygdsföreningarna samt några re3

presentanter ur lokala idrottsföreningar. Datum för mötena skall
vara klara senast 15 april och mötena skall vara genomförda med
hälften före sommaren och andra hälften under hösten.
2. Bakgrunden till projektet kan du som samordnare läsa i bilaga 1
och använda, när du säljer in idén till dina kontaktpersoner. Dessutom har styrelsens representanter projektplanen sedan tidigare.
3. Efter hand som vi samordnare får in datum från kontaktpersonerna för önskade möten skall datumen och plats mailas till JanSture, som tar ut representanter ur projektgruppen som kommer att
leda de kommande mötena.
§ 13 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.
Nedskrivet av

Justerat av

Justerat av

Sten-Åke Jansson
Adj. sekreterare

Patrik Sandin
Ordförande

Jan-Sture Larsson
Utsedd justerare
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