Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde onsdag
den 28 januari 2015 kl. 15.00 – 17.00
Närvarande: Patrik Sandin ordförande, Jan Hagstrand vice ordförande,
John-Erik Johansson kassör, Jan-Sture Larsson, Håkan Halstensson,
Anders Ajaxson, Mona Råberg, Anna Ögren, Åke Ölvestad och Ingvar
Börjeson samt hedersledamöterna Agne Andersson och Kjell
Fredriksson.
Från kansliet: Sten-Åke Jansson.
Delvis: Björn Landegren från valberedningen.
Frånvarande: ledamoten Marie Henriksson.
§ 139 Sammanträdets öppnande
Ordförande Patrik Sandin hälsade välkomna och förklarade dagens
styrelsemöte för öppnat.
§ 140 Val av justerare och fastställande av föredragningslistan
Anders Ajaxson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll. Därefter fastställdes föredragningslistan.
§ 141 Protokollet från styrelsemötet 9 december.
Inga synpunkter framkom och protokollet kunde läggas till handlingarna.
§ 142 Ekonomisk rapport
John-Erik Johansson kommenterade bokslutet för 2014 som ger ett
underskott på cirka 10.000 kr. Differensen mot budget kan hänföras till
lägre intäkter.
Budgeten för 2015 tas upp på nästa möte. John-Erik kollar upp
tryckkostnaderna med Citytryck.
§ 143 Förslag verksamhetsplan 2015
Utskickat förslag diskuterades och tre förändringar, föreslagna av Anders
Ajaxson, beslutades. En av dessa gällde en förbättring av VISarens
redigering. Ansvariga för planens olika punkter kommer att utses på
nästa styrelsemöte.
§ 144 Underlag verksamhetsberättelse
Fanns felaktigheter i dokumentet när det gäller några caféer i Karlstad
(gammal text kvar). Sten-Åke rättar till dessa. I övrigt har styrelsen fram
till den 6 februari att lämna synpunkter.
§ 145 Planering VISaren 2015
Nr 1/2015

Åke Ölvestad berättade om planerna för 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.
Nr 2/2015
Planerna hittills är artikel om invandrare och idrott, 5-dagarsgolfen, Allan
Jonsson och Lilla VM. Dessutom bakgrunden till Lennart Sundbergs
minnesstipendium och vilka som har fått detta pris.
Nr 3/2015
Västerstrands AIK, som fyller 75 år, kommer att uppmärksammas. I
övrigt är inget klart.
Framfördes förslag att en artikel om Boltics uppgång och utförsbacke
vore intressant. Patrik Sandin frågar Bruno Thörnqvist om han kan tänka
sig skriva om detta.
Redaktionsgruppen skall komma med förslag till budget för VISaren.
§ 146 Gamla idrottsplatser
Arbetet med hur man skall redovisa idrottsplatsprojektet går vidare. Jan
Hagstrand har varit i kontakt med arbetsförmedlingen som driver ett
projekt för arbetslösa ungdomar, men inte fått något svar om det finns
någon lämplig person där som kan vara aktuell.
Två idrottsplats-objekt i Forshaga kommun, som hittills varit okända, har
tillkommit.
§ 147 Hemsidan
Arbetet med att ändra rubrikrader och uppdatera vissa av dessa pågår.
Bilden på första sidan skall ändras efter årstid.
§ 148 Idrottscaféer
Rapport från cafégrupp Karlstad – Hammarö:
kommande program:
28 jan
Leif ”Loket” Olsson
Från OS i München till Bingolotto.
Utfrågare: Anders Borgström.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
Vårens program har drabbats av några återbud varför ny planering
pågår.
Några förslag på i program som nämndes:
Idrotten i Karlstad.
FBK och framtiden.

Övriga Värmland:
21 maj idrottscafé i Forshaga tillsammans med Hembygdsföreningen.
27 juni i Munkfors (eventuellt) i samarbete med hembygdsföreningen
Gamla Bruket.
Närmare detaljer för dessa kommer senare.
§ 149 Hembygdsprojektet
Projektet fortsätter, upptaktsmöten är på gång i Karlstad, Karlskoga,
Årjäng (slutet av februari), Arvika och Hagfors. Degerfors som saknar
ordförande vilar tillsvidare.
Påpekades att samordnarna (styrelseledamöterna) skall följa upp hur
arbetet fortskrider med sina kontaktmän.
§ 150 Kontaktpersoner
Det har tillkommit en ny kontaktperson i Karlstad, nämligen Per-Olof
Bäckström. Vakanser finns i Filipstad, Karlskoga, Säffle och numera
även i Storfors där Dorotea Sohlberg har avsagt sig.
Jan-Sture Larsson sköter planeringen av nästa träff, nämligen att bevista
en Carlstad Crusaders-match.
§ 151 Caféfilmer
Håkan Halstensson tog upp frågan på vilket sätt vi kan popularisera de
videofilmer som vi har. Torsby kommun har beställt tre exemplar från
Toinis besök nyligen. Håkans förslag är ett utskick även till övriga
kommuner med förteckning över vilka caféfilmer som vi har.
§ 152 Övriga frågor
• Agne Andersson har inte fått kontakt med Björn Tomtlund på
Brigadmuseet, försöker igen.
• Björn Landegren valberedningen redogjorde hur läget ser ut inför
nästa år. Patrik Sandin har tackat ja som ordförande. Anna Ögren
slutar i styrelsen på egen begäran. Majvor Olsson (revisor) och
Bertil Ackerot (revisor supp.), har tackat nej till att fortsätta. Matz
Svenneling kommer att föreslås som som ny revisor (tillsammans
med Kjell-Åke Andersson) och Inge Johansson som
revisorssuppleant.
• Kallelse/inbjudan till Idrottshistoriska Riksförbundets årsmöte har
inkommit. Detta hålls i Örebro lördag 14 mars kl. 11.00. Klart att
Kjell Fredriksson åker, om någon mera är intresserad meddela
kansliet (förhandsanmälan behövs).
• De åtta annonstavlor som fanns, har sålts för 200 kr styck.
§ 153 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.
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