Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde måndag
den 27 oktober 2014 kl. 17.00 - 19.00
Närvarande: Patrik Sandin ordförande, Jan Hagstrand vice ordförande,
John-Erik Johansson kassör, Jan-Sture Larsson, Anna Ögren, Anders
Ajaxson, Åke Ölvestad och Ingvar Börjeson samt hedersledamöterna
Agne Andersson och Kjell Fredriksson.
Från kansliet: Sten-Åke Jansson.
Frånvarande: ledamöterna Mona Råberg, Håkan Halstensson och Marie
Henriksson.
§ 91 Sammanträdets öppnande
Ordförande Patrik Sandin förklarade dagens styrelsemöte för öppnat.
§ 92 Val av justerare och fastställande av föredragningslistan
Anders Ajaxson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll. Därefter fastställdes föredragningslistan.
§ 93 Protokollet från styrelsemötet 29 september.
Inga synpunkter framkom och protokollet kunde läggas till handlingarna.
§ 94 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 och likviditeten är bra. Tidigare
år har vi fått bidrag från Region Värmland till Idrottsvetaretävlingen men
det har vi inte fått i år.
§ 95 Mail-adresser
Kjell Fredriksson hade vid förra styrelsemötet efterfrågat hur många av
våra medlemmar som har lämnat mail-adresser. Sten-Åke Jansson har
kollat upp detta och av 1022 medlemmar har 347 st. lämnat sin mailadress (reservation att någon enstaka kan ha tillkommit sedan
räkningen). Arbete pågår för att få in flera mail-adresser.
§ 96 3½ Impulser utifrån.
Kjell Fredriksson visade upp aktuella exempel på hur
medlemstidningarna för sällskapen i Örebro (Idrottsarvet) och i
Västergötland (Westgötarnas Idrottshistoria) ser ut. De senare har även
varit på studieresa till Stockholm och Helsingfors. Under båtresan
jobbade man ett antal frågor som medlemmarna fick svara på, se
bifogad PDF som heter Frågor på väg. (till styrelsen).
§ 97 Verksamhetsplan 2015

Patrik Sandin, Agne Andersson och Kjell Fredriksson jobbar fram ett
förslag till plan. Klart till nästa möte.
§ 98 Statuter för Lennart Sundbergs minnesstipendium
Kjell Fredrikssons förslag lästes upp och efter en ändring beslutades att
godkänna förslaget. De nya statuterna bifogas protokollet. Sedan
tidigare är det beslutat att stipendieutdelningar skall ske i samband med
sällskapets årsmöten.
§ 99 VIS stadgar
Inga förslag till ändringar fanns, varför nuvarande stadgar består
oförändrade.
§ 100 Kontaktträff
Som sagts tidigare slutar Antero Svejde som kontaktman i Arvika, Agne
Andersson håller på att leta ersättare.
Inbjudan till den stundande träffen (3 december) delades ut och alla
närvarande anmälde sig, förutom Ingvar Börjeson (bortrest). Övriga i
styrelsen och kontaktpersonerna kommer att få inbjudan nästa vecka.
Framfördes förslag på att vissa kommuner har behov av flera
kontaktpersoner. Agne Andersson skall titta på detta.
§ 101 Rapport om VISaren
Nr 4/2014 Ingvar Börjeson informerade om det pågående arbetet. Halva
tidningen ägnas åt Alfa-bilder ur ett värmländskt perspektiv. I övrigt:
Anders Ajaxson porträtterar Kjell Fredriksson, i övrigt några reportage
om bl.a. cykel. Dessutom ett antal caféreferat bl.a. arrangemanget den 8
oktober för alla vinnarna i Idrottsvetartävlingen, 2005-2014.
Ånyo diskuterades VIS-arens kostnader, där kraven på att följa budgeten
inte alltid låter sig enkelt förena med höga och vällovliga ambitioner hos
nummeransvariga.
.

Nr1/2015
Planer på artiklar för nr 1finns till exempel Toini Gustafsson Rönnlund,
boxning, någon idrottsledare, korsord och café-referat. Dessutom ska
material inför årsmötet finnas med.
Agne Andersson hade nedtecknat några av sina idéer beträffande
VISaren, som delades ut och diskuterades. Hans tankar bifogas
protokollet.
§ 102 Gamla Idrottsplatser
Jan Hagstrand har varit i kontakt med Karlstad kommun angående den
idrottshistoriska minneskylt som finns vid Sandbäckstjärn och inte är
läsbar längre. I övrigt inget nytt.

§ 103 Hemsidan
Hemsidesgruppen fortsätter tills vidare utan ersättare efter Göran
Sandström har avsagt sig uppdraget.
§ 104 Idrottscaféer
Rapport från cafégrupp Karlstad – Hammarö:
8 okt

Mästarnas mästare.
Vinnare från tio års tävlingar möttes – tolv deltagare bildade
sex lag som hade att svara på tolv frågor med tre delsvar på
varje fråga. Slutsegrare blev Jan-Eric Réhn-Lars-Erik Gadde.
Publiken deltog i en separat tävling genom att försöka
kombinera givna OS vinnare med nationalsånger som
spelades upp. Vinnare blev Alf Davidsson. Se vidare § 108!

kommande program:
5 nov
Från adresslapp till guldmedalj
Toini Gustafsson Rönnlund berättar om sitt livs resa – från
krigsbarn till världens främsta idrottskvinna på skidor
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
3 dec

Årliga utfrågningen av journalister.
Våra sportjournalister gör sedvanlig tillbakablick på idrottsåret
som gått i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

Vårens program är under planering, ännu inget klart.
Övriga Värmland:
2 okt
På hembygdsgården i Kollsberg Torsby, samlades ett antal
kända lokala idrottare som intervjuades. Programmet ingick i
Torsby kommuns kulturvecka.
§ 105 Hembygdsprojektet
Projektet rullar på, flera kommuner kommer hålla möten under hösten.
Den 7 oktober hölls ett möte i Idrottens Hus med deltagande av bl.a.
Eskil Johansson, den nye ordföranden i Värmlands Hembygdsförbund,
och Per Dalebjer, Värmlands Idrottsförbunds chef. Ett första möte med
ordförande i Karlstad är på gång. Den 6 november är det möte i
Persberg, även Forshaga finns i planerna men inget datum är klart.
§ 106 Bokprojekt
Patrik Sandin har varit i kontakt med bl.a. Staffan Ander och presenterat
tankarna kring en bok som skulle spegla alla vinnare (sedan början av
1930-talet) av NWT:s guldmärke. Hur man går vidare kommer att

diskuteras vid en träff mellan Patrik Sandin och Anders Ajaxson från VIS
samt Staffan Ander och Håkan Kamp från NWT.
§ 107 Brandinfo Idrottens Hus
Sten-Åke Jansson informerade om det brandskyddsarbete som har
gjorts för Idrottens Hus. Där ingår bl.a. att informera styrelser, kommittéer
och hyresgäster om vad som gäller. Handlingsplan och skisser över
utrymningsvägar delades ut.
§ 108 Övriga frågor
• Förslag att årets jullunch sker på samma ställe som ifjol.
• Beslutades att ta 150 kr/dvd vid försäljning av filmade caféer.
• Datum för årsmötet 2015 sattes till 31 mars kl.18.00 i Idrottens
Hus.
Vid idrottscaféet Mästarnas Mästare 8 oktober delades ett speciellt
instiftat stipendium ut för ”särskilda insatser i VIS anda”, med
anledning av att Värmlands Idrottshistoriska Sällskap firar sitt 30årsjubileum. Mottagare var Kjell Fredriksson med följande motivering:
”Kjell Fredriksson har i olika roller – först som initiativtagare, sedan
som styrelseledamot och därefter som hedersledamot – haft större
betydelse än någon annan för Sällskapets utveckling och verksamhet
under de gångna 30 åren. Genom sin kreativitet, geist och uthållighet
har han gjort ovärderliga insatser för Värmlands Idrottshistoriska
Sällskap”.
§ 109 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.
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Sten-Åke Jansson
Adj. sekreterare
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