Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde måndag
den 25 augusti 2014 kl. 17.00 - 19.00
Närvarande: Patrik Sandin ordförande, Jan Hagstrand vice ordförande,
John-Erik Johansson kassör, Mona Råberg, Jan-Sture Larsson, Anna
Ögren, Håkan Halstensson, Åke Ölvestad, Marie Henriksson, Agne
Andersson, Kjell Fredriksson samt Kjell Emanuelsson.
Från kansliet: Sten-Åke Jansson.
Frånvarande: Anders Ajaxson och Ingvar Börjeson.
§ 56 Sammanträdets öppnande
Ordförande Patrik Sandin hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 57 Val av justerare och fastställande av föredragningslistan
Jan-Sture Larsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll. Därefter fastställdes föredragningslistan.
§ 58 Protokollet från styrelsemötet 9 juni.
Inga synpunkter utan protokollet kunde läggas till handlingarna.
§ 59 Ekonomisk rapport
John-Erik Johansson kommenterade det ekonomiska läget som är gott.
Inkomna medlemsavgifter har hämtat sig, ligger något under budget.
Finns inga större avvikelser från budget.
Kostnaden för caféet i Ransäter betalas av Hembygdsföreningen som
även söker ev. bidrag från SISU. Halva kostnaden av resterande belopp
faktureras VIS. För caféet med Kurt Hamrin betalar VIS för hotell (2
nätter) och tågbiljetter. Entré-pris 80 kr. Patrik Sandin kommer delta i
nästa cafégruppsmöte.
Diskuterades kring kostnader i samband med caféer och vilka regler som
skall gälla. Följs upp på kommande möten.
§ 60 Medlemsinfo
Cirka 20 personer har ännu inte betalat medlemsavgiften, samtidigt som
63 nya enskilda medlemmar samt 4 föreningar har tillkommit. Lista över
de medlemmar som ännu inte betalat delades ut.
§ 61 Rapport om VISaren
Åke Ölvestad redogjorde för planerna för kommande nummer:.
Nr 3/2014 Bland annat om handikappidrott och med en tillbakablick på
sällskapets gångna 30 år.

Nr 4/2014 Halva tidningen ägnas åt Alfa-bilder ur ett värmländskt
perspektiv. I övrigt: Anders Ajaxson porträtterar Kjell Fredriksson och Leif
Kjellgren skriver en artikel om Lars-Göran Pettersson (skidledare).
Dessutom blir det om cykel och alla vinnarna i Idrottsvetartävlingen.
§ 62 VISaren 2015
Planer på artiklar under 2015 är bl.a. VAIK 75 år, Femdagarsgolfen,
återblick på Tingvalla IP’s historia. Lämna gärna förslag på önskade
reportage.
§ 63 Gamla Idrottsplatser
Frågan hur vi bäst går vidare med redovisningen är idag oklar. Ove
Sandberg är tillfrågad och kommer att delta i det fortsatta arbetet.
§ 64 Hemsidan
Göran Sandström har avsagt sig uppdraget i hemsidegruppen. Roland
Stridh ingår numera och deltog i höstens första möte. Jan Hagstrand
återkommer med hur vi skall gå vidare.
§ 65 Genomförda och planerade idrottscaféer
Rapport från cafégrupp Karlstad – Hammarö:
kommande program:
3 sept
Kurt Hamrin.
Hamrin var Sveriges främste högerytter under större delen av
1950- och 1960-talen och en av stjärnorna i VM-slutspelet på
hemmaplan 1958.
Plats: Värmlands Museum kl. 18.00
8 okt

Mästarnas mästare.
I år firar Värmlands Idrottshistoriska Sällskap 30 år och
Idrottsvetartävlingen genomfördes för tionde gången! Vi firar
jubileerna med en mästaromgång där de 10 årens vinnare
möts – och publiken får chans att utmana genom att visa sina
idrottshistoriska kunskaper i en spännande tävling!
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

5 nov

Från adresslapp till guldmedalj
Toini Gustafsson Rönnlund berättar om sin livs resa – från
krigsbarn till världens bästa idrottskvinna
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

3 dec

Årliga utfrågningen av journalister.

Våra sportjournalister gör sedvanlig tillbakablick på idrottsåret
som gått såväl i globalt som lokalt perspektiv
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
Övriga Värmland:
21 sept Idrotten i Bergsäng.
Medverkande Carl-Johan Bergman, David Ekholm, Nils-Erik
Moss, Per-Erik Larsson, Anders Olsson med flera samt
spelare i Bergsängs BK:s framgångsrika lag på 1960-talet.
Plats: Bergsängs skola kl. 14.00
§ 66 Hembygdsprojektet
Jan-Sture Larsson informerade från gruppens möte tidigare under
dagen. Protokollet från deras möte bifogas.
§ 67 Övriga frågor
• Lågt intresse inför bokmässan (31okt-1nov på CCC). Beslutades
att VIS inte skall delta, Mona Råberg avanmäler.
• Mona Råberg meddelade att Karlskoga Idrottsveteraner fyller 25 år
2014. Lämplig uppvaktning, Mona kollar.
• Diskuterades vilka bortgångna man skall skriva minnesord över
(nekrologer).
• Patrik Sandin efterfrågade regler för stipendiet till Lennart
Sundbergs minne. Dessa tas upp på nästa möte. Kom även med
förslag på ev. lämplig stipendiat.
§ 68 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.
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