Protokoll från VIS-styrelsens sammanträde tisdag
den 9 december 2015 kl. 14.00 – 16.00
Närvarande: Patrik Sandin ordförande, Jan Hagstrand vice ordförande,
ledamöterna Marie Henriksson, Anders Ajaxson, Mona Råberg, Åke
Ölvestad och Ingvar Börjeson samt hedersledamoten Kjell Fredriksson.
Från kansliet: Sten-Åke Jansson.
Frånvarande: Håkan Halstensson och John-Erik Johansson.
Inbjuden gäst: konsulent Anna Bengtsson, Värmlands
Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna
Ordförande Patrik Sandin hälsade alla välkomna och överlämnade allra
först ordet till Anna Bengtsson, konsulent hos VIF/SISU idrottsutbildarna
och vår kontaktperson hos dessa organisationer. Hon berättade om sitt
arbete som ansvarig mot klubbar i Karlstad/Hammarö kommuner. Under
besöket diskuteras föreningsönskemål och behov av utbildning och
utveckling.
För vår del gäller det att komma ihåg att föra närvarolistor när vi har olika
arbetsgrupper i arbete. Det finns klara ekonomiska skäl för detta.
Patrik Sandin framförde styrelsen tack för ett tänkvärt föredrag, som
föranledde frågor och reflexioner från styrelsen.
§ 127 Sammanträdets öppnande
Ordförande Patrik Sandin förklarade dagens styrelsemöte för öppnat.
§ 128 Val av justerare och fastställande av föredragningslistan
Anders Ajaxson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll. Därefter fastställdes föredragningslistan.
§ 129 Protokollet från styrelsemötet 23 november.
Inga synpunkter framkom och protokollet kunde läggas till handlingarna.
§ 130 Ekonomisk rapport
Fanns inget nytt att rapportera sedan föregående styrelsemöte.
§ 131 Uppföljning kontaktträff
Protokollet från mötet delades ut och kommenterades kort av Patrik
Sandin. Anders Ajaxson och Kjell Fredriksson författar en skrivelse
utifrån Anders förslag om att tiden nu är mogen att hos kommunerna
aktualisera bemärkta bortgångna idrottsledare och idrottsmän när det
gäller namngivningen på kommunala gator och vägar. Styrelsen beslöt
att Karlstad ska komma först i turordningen, som ett pilotprojekt. Två
bortgångna idrottsledare pekades ut av styrelsen.
§ 132 Nästa kontaktträff
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Som tidigare diskuterats kommer nästa träff bli en studieresa till
Stockholm/Åland 8-9 mars 2016. I Stockholm blir det besök hos SVTsporten, därefter väntar båtresa med konferens och övernattning till
Åland. Anmälningsblankett och mera info kommer att skickas ut före jul.
§ 133 Verksamhetsplan 2016
Arbetet med ny verksamhetsplan är inte klart utan Kjell Fredriksson,
Agne Andersson och Patrik Sandin återkommer när de är klara.
§ 134 Planering VISaren 2016
Åke Ölvestad berättade om planerna för VISaren under första halvåret
2016.
Nr 1/2016
Bland annat finns planer på att uppmärksamma Karlstads curling som
fyller 90 år och Svenska curlingförbundet 100. I Karlstad kommer VMtävlingar i den nya grenen mixedcurling att arrangeras. Ett 60 år gammalt
rättsfall med anknytning till ishockey kommer också att speglas.
Volleyboll och bandymålvaktsfamiljen Bergwall är andra aktuella ämnen.
För att spara plats i tidningen kommer korsordsresultatet att redovisas på
hemsidan. Även redovisningen av verksamhetsberättelsen kommer att
minskas och i stor utsträckning flyttas över till hemsidan.
VIS kommer att byta redigerare till någon som bor i Karlstad, vem det blir
är inte klart, flera alternativ finns. Patrik Sandin redovisar styrelsens
beslut för nuvarande redigerare som bor i Stockholm.
§ 135 Hembygdsprojektet
Jan Hagstrand väntar på resultatet från den enkät som kontaktmännen
fått. Hittills har 11 av 18 kommuner svarat. Av dessa har 7 kommuner
haft uppstartsträffar. Jan återkommer med slutligt resultat.
§ 136 Hemsidan
På torsdag 10 december kommer gruppen ha en första träff om att skaffa
Facebook-konto för VIS.
§ 137 Idrottscaféer
Rapport från cafégrupp Karlstad – Hammarö:
2 dec

Idrottsåret 2015
NWT:s och VF:s sportchefer, Håkan Kamp och Joakim Strand,
gav tillsammans med Stefan Olsson och Stefan Holm –
debutant i detta sammanhang – den sedvanliga tillbakablicken
på idrottsåret som gått. Utfrågare: Anders Borgström.
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Kommande program i höst:
3 feb.
Miraklet i München
Gunnar Larsson vann OS-guldet 1972 på 400 medley med
2/1000 sekund! Om detta och mycket mera berättar en av
svenska idrottens största profiler.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
16 mars Att forma mästare
Curt Einarsson var Boltics viktigaste värvning när gulderan
skulle byggas. Man kan nästan säga att han införde begreppet
”träning” i den svenska bandyn! Här berättar han om sin
ledarfilosofi och sin syn på idrotten.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00
6 april

Elitidrotten – Que Vadis??
Vart är idrotten på väg? Doping, mutor, matchfixning m.m.
Paneldebatt med idrottsprofiler.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

3 maj

Vasaloppet – från liten skidtävling till stor industri
Rolf Hammar, tidigare vasaloppsgeneral berättar om loppets
utveckling.
Plats: Seniorernas Hus kl. 18.00

Kommande övriga Värmland:
I Forshaga fortsätter Jan Hagstrand och Ingvar Börjeson hjälpa
Forshaga Ishockey med minicaféer med gamla hockeyprofiler ur FIF:s
led före varje hemmamatch.
Under januari blir det ett café i Nykroppa med skridskoåkaren Jonny
Höglin OS-guld 1968, datum inte klart.
Speedway-café i Hagfors, när är oklart.
Planeras för ett café i Skattkärr under 2016.
Närmare detaljer för dessa kommer senare.
§ 138 Sammanträdesdagar 2016
Måndag 18 januari och måndag 15 februari beslutades förra mötet.
Styrelsemötet för mars blir på båten till Åland 9 mars.
Årsmötet är sedan tidigare satt till onsdag 30 mars i Idrottens Hus.
Gästföreläsaren Anders Borgström kommer att berätta om den glansfulla
Värmlands-bandyn på 1930-talet.
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§ 139 Stipendium
Styrelsen diskuterade lämpliga kandidater för utmärkelsen till Lennart
Sundbergs minne. Styrelsen blev snabbt överens om ett namn.
Belöningen delas ut i samband med årsmötet 30 mars 2016.
Anders Ajaxson och Kjell Fredriksson kommer att skriva motiveringen.
§ 140 Övriga frågor
 Åke Ölvestad berättade att Storfors har startat ett idrottshistoriskt
sällskap. Drivande har varit Bo Löfgren och Tomas Bergqvist som
har skrivit boken Storforsidrottens historia 1900 – 2015.
 Sten-Åke Jansson visade ett provtryck av VISaren nr 4 2013 från
den lokala laserskrivaren. Återkommer nästa möte med kostnaden
för att skriva ut i lasern.
 Jan Hagstrand framförde förslag att medlemmar i
Kristinehamn/Karlskoga/Storfors Idrottshistoriska skulle kunna bli
medlem även i VIS för en kostnad av 100 kr.
 Jan Hagstrand, Mona Råberg och Harald Alvers deltar från VIS på
förre ordföranden Rolf Bylunds begravning. Kjell Fredriksson
skriver minnesorden till nästa nummer av VISaren.
 Forshagas kontaktgrupp utökas med ytterligare en kontaktperson,
Lars-Erik Jansson. Styrelsen hade inga invändningar mot detta.
 Idrottsvetartävlingens kvaltomgång 2016 genomförs tisdagen 19
april i Idrottshusets matsal kl. 18:30-20:30.
§ 141 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet med en
tillönskan om en Gott Jul och ett Gott Nytt År.
Nedskrivet av
Sten-Åke Jansson
Adj. sekreterare
Justerat av

Patrik Sandin
Ordförande
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