Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde måndag
den 24 november 2014 kl. 17.00 - 18.30
Närvarande: Patrik Sandin ordförande, Jan Hagstrand vice ordförande,
John-Erik Johansson kassör, Jan-Sture Larsson, Anna Ögren, Anders
Ajaxson, Mona Råberg, Åke Ölvestad och Ingvar Börjeson samt
hedersledamoten Kjell Fredriksson.
Från kansliet: Sten-Åke Jansson.
Frånvarande: ledamöterna Håkan Halstensson och Marie Henriksson.
§ 110 Sammanträdets öppnande
Ordförande Patrik Sandin förklarade dagens styrelsemöte för öppnat.
§ 111 Val av justerare och fastställande av föredragningslistan
Anders Ajaxson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll. Därefter fastställdes föredragningslistan.
§ 112 Protokollet från styrelsemötet 27 oktober.
Inga synpunkter framkom och protokollet kunde läggas till handlingarna.
§ 113 Ekonomisk rapport
John-Erik Johansson kommenterade det ekonomiska läget som är gott.
Finns inga större avvikelser från budget och likviditeten är bra.
§ 114 Inför kontaktträff
Som sagts tidigare har Antero Svejde slutat som kontaktman i Arvika,
han ersätts av Leif Zaars.
Sista dag för anmälan är idag måndag, de som inte har svarat kommer
att kontaktas.
§ 115 Rapport om VISaren
Nr 4/2014 Materialet är lämnat till Citytryck, beräknas vara klart för
utskick under vecka 50.
.

Nr 1/2015
Åke Ölvestad berättade om planerna för nästa års första nummer.
Kommer bl.a. bli ett större reportage om Toini Gustafsson Rönnlund. I
övrigt artiklar om backhoppning, gång, någon idrottsledare, korsord och
caféreferat. Dessutom ska material inför årsmötet finnas med.
§ 116 Gamla Idrottsplatser
Arbetet med hur man skall redovisa idrottsplatsprojektet går vidare. Jan
Hagstrand har via Per Dalebjer på VIF tagit kontakt med

arbetsförmedlingen som driver ett projekt för arbetslösa ungdomar, finns
det någon lämplig person där som kan vara aktuell.
Jan Hagstrand har varit i kontakt med Karlstad kommun angående den
idrottshistoriska minneskylt, initierad av RF, som finns vid
Sandbäckstjärn och inte är läsbar längre. Även övriga minnesskyltar i
länet är i dåligt skick. Jan Hagstrand kollar vidare om det finns
möjligheter att åter försätta skylten i läsbart skick.
§ 117 Hemsidan
Arbetet fortsätter, önskemål framfördes om att även äldre protokoll finns
tillgängliga på hemsidan.
§ 118 Idrottscaféer
Rapport från cafégrupp Karlstad – Hammarö:
5 nov

Toini Gustafsson Rönnlund berättade om sitt livs resa – från
krigsbarn till världens främsta idrottskvinna på skidor inför en
fullsatt lokal i Seniorernas hus (120 personer).

kommande program:
3 dec
Summeringen av idrottsåret 2014
NWT:s och VF:s sportchefer gör tillsammans med Stefan
Olsson och radions Mats Fagerström den sedvanliga
tillbakablicken på idrottsåret som gått i ett globalt, nationellt,
regionalt och lokalt perspektiv.
Utfrågare: Anders Borgström.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
Vårens program är under planering. Som det just nu ser ut kommer Leif
”Loket” Olsson att vara huvudpersonen under årets första idrottscafé.
Museet kommer nästa år att ha en utställning om Karlstad på 50/60-talet
och eventuellt kan det bli något samarbete i samband med detta.
Övriga Värmland:
Finns inga planer klara för dagen.
§ 119 Hembygdsprojektet
Projektet rullar på, senaste mötet var i Persberg. Forshaga, Karlstad,
Karlskoga, Årjäng, Arvika och Hagfors återstår, en uppgift för
styrelseansvariga är att boka tid för möten senast 1 mars.
Jan-Sture Larsson slutar i styrelsen i samband med nästa årsmöte, men
fortsätter i hembygdsprojektet fram till sommaren 2015.
§ 120 Sammanträdesdagar 2015
Bestäms på mötet den 9 december.

§121 Samarbete med brigadmuseet
En underhandsfråga om samarbete mellan museet och VIS har kommit
via Harald Alvers. Kontaktman för museet är Björn Tomtlund. Patrik
Sandin frågar Agne Andersson om han kan vara vår kontakt. Alla ansåg
att Agne är rätt person att ansvara för denna uppgift, vars innehåll ännu
inte kan preciseras. Frågan tas upp på nästa möte.
§ 122 Övriga frågor
• Patrik Sandin kontaktar Björn Landegren i valberedningen inför
nästa års styrelseval. Ett möte mellan Landegren och hela
styrelsen är önskvärt inför årsmötet.
• Förutom billigare ishockeybiljetter vad finns det i övrigt som VIS
skulle kunna ha som medlemsförmån. Fundera och återkom med
förslag! En dagsutflykt till nästa års skid-VM i Falun nämndes som
en gissningsvis intressant möjlighet att erbjuda medlemmarna.
• Datum för årsmötet 2015 är satt till 31 mars kl.18.00 i Idrottens
Hus.
§ 123 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.
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