Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde måndag
den 25 maj 2015 kl. 17.00 – 19.30
Närvarande: Patrik Sandin ordförande, Jan Hagstrand vice ordförande,
John-Erik Johansson kassör, Håkan Halstensson, Anders Ajaxson, Åke
Ölvestad, Mona Råberg, Marie Henriksson och Ingvar Börjeson samt
hedersledamöterna Agne Andersson och Kjell Fredriksson.
Från kansliet: Sten-Åke Jansson.
Särskilt inbjuden: Karl Erik Fahlstad, företrädare för hembygdsrörelsen i
Eda kommun.
§ 54 Sammanträdets öppnande
Ordförande Patrik Sandin hälsade alla välkomna och förklarade dagens
styrelsemöte för öppnat.
§ 55 Val av justerare och fastställande av föredragningslistan
Anders Ajaxson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll. Därefter fastställdes den utsända föredragningslistan, som
kompletterades med ett besök av Karl Erik Fahlstad, Eda.
§ 56 Protokollet från styrelsemötet 27 april.
Inga synpunkter framkom och protokollet kunde läggas till handlingarna.
§ 57 Ekonomisk rapport
John-Erik Johansson hade inga nytt att rapportera, förutom att 14.000 kr
fortfarande fattas för att nå budgeterade medlemsavgifter. Tidigare år har
Värmlands Fotbollsförbund sponsrat Idrottsvetartävlingen genom att
skänka förstapriset, två biljetter till en landskamp, men inte i år. Detta gör
att VIS fått köpa in dessa biljetter själva till en kostnad av ca 1.100 kr,
vilket styrelsen gav klartecken för.
§ 58 Medlemsstatistik
En ny lista över medlemmar som ännu inte har betalt medlemsavgiften
delades ut.
För att göra VIS mera känt bland klubbar och idrottsförbund kommer VIS
att delta vid Värmlands Idrottsförbunds träff med specialidrottsförbunden
(SDF) vid höstens träff.
Jan Hagstrand förslag till strategi för aktiv medlemsrekrytering
diskuterades och det beslutades att gå vidare med detta.
Tidigare undran om företag kan bli medlemmar hade Kjell Fredriksson
undersökt om stadgarna tillåter detta. Finns inget som motsäger detta
varför det beslutades att medlemsavgiften för företag ska vara 1.000 kr.
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§ 59 Rapport om VISaren
Åke Ölvestad berättade om planerna för årets återstående tre nummer.
Nr 2/2015
Skickas till CityTryck denna vecka.
Nr 3/2015
Västerstrands AIK, som fyller 75 år, kommer att uppmärksammas. I
övrigt kan nämnas artiklar om volleyboll, fotbolls- och ishockeyspelaren
Anders Asplund samt idrottsfamiljen Norman.
Nr 4/2015
Bland annat om autografer, bandymålvakter och en tillbakablick 20 år.
§ 60 Gamla idrottsplatser
Fanns inget nytt att rapportera.
§ 61 Hemsidan
Uppdatering av rubriker och texter pågår. Funderingar kring Facebook
finns, men det krävs i så fall att någon tar på sig det fortlöpande
ansvaret. En början skulle kunna vara att göra reklam för idrottscaféerna
på Facebook.
§ 62 Idrottscaféer
Rapport från cafégrupp Karlstad – Hammarö:
Kommande program i höst:
2 sept. Torgny Mogren – Glimmande snöstjärnor.
Torgny om sin karriär i skidspåren som gav OS-guld, VM-guld
och Bragdguld.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
23 sept. Tom Alandh – Möten med människor
Alandh har i sina SVT-dokumentärer under flera decennier
speglat ett stort antal människor, kända som okända. Inom
idrottsvärlden har han bland annat gjort program om ”Nacka”
Skoglund, Ingemar Johansson, Bosse Högberg och senast
Tord Grip. Här berättar han om sina möten och visar avsnitt ur
några av sina filmer.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
4 nov.

Jonny Nilsson – På stålskodd fot.
Jonny berättar om minnen och äventyr på och utanför
skridskoovalerna.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

Styrelseprotokoll 2015-05-25

Sida 2

2 dec

Idrottsåret 2015
NWT:s och VF:s sportchefer, Håkan Kamp och Joakim Strand,
gör tillsammans med Stefan Olsson och radions Mats
Fagerström den sedvanliga tillbakablicken på idrottsåret som
gått i ett globalt, nationellt och värmländskt perspektiv.
Utfrågare: Anders Borgström.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

Övriga Värmland:
6 maj
Ett 40-tal personer kom till Biblioteket i Torsby när
Emma Dahlström som tog guldmedalj i X-games och var
totalvinnare av världscupen 2015 (slopestyle) var cafégäst.
12 maj
Idrottscafé i Charlottenbergs Folkets Hus med bl.a. Inge ”Köla”
Lindqvist. Arrangerades tillsammans med
Hembygdsföreningen Köla Stämma (se vidare nedan)
18 maj
DN:s förre sportjournalist Stellan Kvärre från Östmark
berättade idrottsminnen vid caféet på Kollbergs
Hembygdsgård. Arrangerades tillsammans med Fryksändes
hembygdsförening.
21 maj
Hölls idrottscafé i Forshaga tillsammans med
Hembygdsföreningen på temat Profiler i Forshaga. Inbjudna
gäster var Margareta Bergqvist Gunnarsson, Tina Flognman,
Ulf Sterner samt Stefan och Jonny Holm. Även Nisse Nilsson
var inbjuden, men måste p.g.a. sjukdom lämna återbud. Drygt
100 betalande åskådare innebar fullsatt och lapp på luckan.
Kommande övriga Värmland:
? aug.
Café i Segmon i början av augusti.
1 okt.

Greavallen i Vitsand kl. 18.30. Idrottscafé med Vitsands IF i
centrum. Äldre lagbilder, samtal, anekdoter och episoder m.m.
Snuttar från Axel Nilssons filmer visas.

Närmare detaljer för dessa kommer senare.
Besök av Karl Erik Fahlstad, hembygdsrörelsen i Eda kommun
Med anledning av idrottscaféet i Charlottenberg 12 maj, där
hembygdsrörelsen svarade för den huvudsakliga marknadsföringen,
hade Karl Erik Fahlstad begärt att få träffa VIS-styrelsen. Han beklagade
att så få hade infunnit sig, trots den aktiva marknadsföring som han tagit
på sig att ansvara för (och som imponerade på styrelsen). Hans budskap
var att ett större VIS-ansvar för samarrangemangen med
hembygdsrörelsen är ett måste, i vart fall i en så splittrad och speciell
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kommun som Eda, där tätorterna och deras föreningar inklusive idrotten
”lever sina egna liv”, innebärande exempelvis att Kölaprofiler inte är
särskilt publikdragande i Charlottenberg och vice versa.
Ordförande framförde ett varmt tack till Karl Erik Fahlstad för hans besök
och det engagemang han visat + de väsentliga problem han pekat på.
§ 63 Hembygdsprojektet
Jan Hagstrand tar över som projektledare från och med 1 juli efter JanSture Larsson.
§ 64 Brigadmuseet
En arbetsgrupp som ska planera för en sommarutställning 2016 har
bildats med Kjell Fredriksson, Harald Alvers och Erik Bengtson som
deltagare.
§ 65 Kontaktträffen 16 maj
Agne Andersson kommenterade punkterna i det gedigna protokollet från
mötet (Se bilaga!). Några förslag till var nästa års vårmöte skall hållas
finns, men flera förslag är välkomna.
Rimlig ersättning för VIS-deltagarnas matchbiljetter tar Patrik Sandin upp
en diskussion med Jan-Sture Larsson om.
§ 66 Idrottsvetartävlingen
Ingvar Börjeson, tävlingskommitténs ordförande, redovisade resultatet av
årets tävling, vars final avgjordes den 12 maj och vanns av 2013 års
mästare Ove Sandberg och Kenth Gustafsson. Särskilt gladde sig
Börjeson åt att semifinalerna denna gång innehöll två nya och väl
kämpande lag (Utter-Norell och Peterson-Olsson) samt att antalet
deltagande lag i år ökade från förra årets bottenrekord 14 lag till 18 lag.
Tävlingskommittén var enig om att det bakre årtalet för frågorna, som
varit 1945 ända sedan tävlingens start 2005, borde flyttas närmare vår
tid. Däremot var kommitténs tre ledamöter (Börjeson, John-Erik
Johansson och Anders Ajaxson) inte eniga om hur stor förändringen
borde vara. Johansson ansåg att förändringen borde begränsas till fem
år (1950), medan Börjeson och Ajaxson förordade 12 år (1957).
De sistnämnda stödde sig här på resultatet av den enkät som riktats till
årets tävlande par och några ”gamla” mästare, en enkät där det mittersta
svaret (medianen) låg i slutet på 1950-talet. Johansson tillmätte för sin
del inte enkäten något större värde, eftersom han ansåg att den riktade
sig till fel målgrupp. I stället hade han velat se en mycket mera
omfattande enkät. Han ansåg vidare att en flyttning av den bakre
gränsen så mycket som 12 år inte skulle befrämja rekryteringen av nya
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lag till tävlingen, medan Börjeson och Ajaxson hävdade den motsatta
uppfattningen.
Efter handuppräckning, där 1950 stod mot 1957 och en tydlig majoritet
visade sig stödja det senare alternativet, beslöt styrelsen:
att tävlingens bakre årtalsgräns nästa år ska vara 1957, innebärande att
gränsen därmed flyttats lika många år som tävlingen nästa år har funnits
(12), samt
att den bakre gränsen därefter för varje tävlingsår flyttas ett år i taget
närmare vår tid, innebärande 1958 2017, 1959 2018, osv
Efter detta beslut deklarerade John-Erik Johansson omedelbart att han
nu lämnar tävlingskommittén, då han inte kan delta i något som han inte
tror på. Det ankommer på kommitténs kvarvarande ledamöter att själva
utse hans ersättare.
Kjell Fredriksson argumenterade avslutningsvis energiskt för att
styrelsen, exklusive frågekonstruktörerna, helst mangrant skall delta i
kvaltävlingen i april nästa år. Ingen reste invändningar emot detta, även
om tveksamhet framkom i några fall.
§ 67 Övriga frågor
• 6 café-DVD-er har sålts till Torsby kommun och 2 st. till Årjäng
kommun
• Behövs fler kontaktmän i Arvika, ett namn som förslogs var Jan
Nordenberg. Anders Ajaxson kontaktar honom. Medlemsantalet i
Arvika lämnar mycket i övrigt att önska. Orsaken till detta
föranledde en kortare diskussion.
• Patrik Sandin och Håkan Halstensson har träffat Per Dalebjer
angående möjligheterna till bidrag för en tidning till RIM-mötet
2017. Skulle ett alternativ kunna vara att den största länstidningen
gör ett specialnummer om värmländsk idrottshistoria i samverkan
med VIS? Den frågan tål att tänka på. Nästa möte hålls i
september.
• Styrelsen fick varsin sida ur medlemsförteckningen för att hjälpa till
och uppdatera telefonnummer. Listan skickas tillbaka till kansliet
snarast, senast 5 juni.
§ 68 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.
Nedskrivet av
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Sten-Åke Jansson
Adj. sekreterare
Justerat av

Patrik Sandin
Ordförande
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Utsedd justerare
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