Protokoll från sammanträdet med VIS-styrelsen måndagen den 27 maj 2019
i Idrottens hus i Karlstad, kl. 17:00-19:55
Närvarande: Patrik Sandin, ordförande, Mona Råberg, kassör, Anders Ajaxson, sekreterare,
ledamöterna Ingvar Börjeson, Åke Ölvestad, Håkan Kamp, Torbjörn Eriksson och Lars-Erik
Jansson; vidare hedersledamöterna Agne Andersson och Kjell Fredriksson. Frånvarande: Jan
Hagstrand, vice ordförande. Särskilt inbjuden: Ulf Karlsson.
§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade alla varmt välkomna till första halvårets sista sammanträde.
§ 2 Val av justerare
Håkan Kamp utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3 Fastställandet av föredragningslistan
Det utsända förslaget till föredragningslista fastställdes sedan några ärenden tillagts under
punkten övriga frågor.
§ 4 Protokollet från styrelsens senaste sammanträde
Under ordförandens ledning genomgicks protokollet från sammanträdet 29 april, varefter det
lades till handlingarna.
§ 5 Skrivartävling startar
I VISarens närmast förestående nummer, nr 2/2019, presenteras en inbjudan till skrivartävlingen
”Idrottsliv”. Tävlingsbidragen ska vara insända senast den 20 september. Kraven är att innehållet
ska ha anknytning till idrott och till Värmland. Ulf Karlsson, tävlingens initiativtagare,
rapporterade att juryn nu utökats till en trio. Där ingår dels de tidigare rekryterade Erik Bengtson
och Kjell Fredriksson, dels den nyrekryterade Mats Oscarsson. Styrelsen beslöt att ställa en
prissumma på sammanlagt 3000 kr (i form av presentkort) till förfogande: 1500 kr till segraren,
1000 kr till tvåan, 500 kr till trean.
§ 6 Cafégruppsfrågor med mera
Sedan förra styrelsemöte har ansträngningar pågått för att rekrytera de som (officiellt från
årsskiftet 2019/2020) ska ta över ansvaret för idrottscaféerna i Karlstad efter dem som nu drar
sig tillbaka. Ett antal namn presenterades, framför allt av Ulf Karlsson, men också av
ordföranden och Torbjörn Eriksson. Eftersom höstens caféprogram i alla delar är fastlagt
brådskar det inte med beslut i personfrågorna. Därför hänsköts ärendet till andra halvårets första
styrelsemöte (19 augusti).
§ 7 VISarens redaktörsfråga med mera
I oktober 2018 deklarerade sekreteraren att han efter halvårsskiftet 2019 inte längre står till
förfogande som redaktör för VISaren. Detta på grund av den avsevärda arbetsbörda som
uppdraget innebär. Svårigheterna att lösa redaktörsfrågan (= från och med nr 3/2019) har varit
betydande och satte sin prägel på en stor del av dagens sammanträde. Det gick efter en lång
diskussion med många inlägg, där bland annat vikten av en budget i balans starkt betonades, att
till sist uppnå en tillfällig lösning. Denna innebär ett delat ansvar mellan sekreteraren och Håkan
Kamp och innefattar nr 3/2019 och nr 4/2019. För detta åtagande, som alltså är begränsat till
andra halvåret 2019, ersätts de med ett arvode på vardera 2500 kr (exklusive sociala avgifter för
pensionärer) per nummer.
Under denna punkt rapporterade Ulf Karlsson från det nybildade redaktionsrådets första
sammanträde. Han klargjorde att de pensionerade journalister som ingår i rådet är inriktade på att

skriva artiklar till VISaren; att de rekryterats av honom med detta som utgångspunkt. Han
presenterade också den skrivelse han på rådets uppdrag överlämnat till styrelsen, gällande
redaktörsfrågan och där rådet bland annat ställde sig bakom marsförslaget (se nedan) om en
arvodering av redaktören. Från ledamoten Ingvar Börjeson förelåg också en dygnsgammal
skrivelse i samma fråga. Frågan om en arvodering togs tidigast upp vid styrelsemötet den 3 mars;
då efter ett förslag om arvodering av redaktörssysslan från den nu nedlagda redaktionskommittén.
Eftersom redaktörsfrågan för VISaren är olöst från och med nr 1/2020, behöver styrelsen
inleda arbetet med att hitta en ny redaktör under hösten 2019.
§ 8 Tryckningen av VISaren
Lars-Erik Jansson presenterade de tre anbud han fått gällande tryckningen av VISaren. Anbuden
hade inhämtats sedan de senaste årens tryckeri, CityTryck, höjt priset kraftigt. Styrelsen beslöt att
från och med nr 2/2019 övergå till att trycka VISaren hos ett tryckeriföretag med verksamhet på
tre andra orter än Karlstad, bland annat Stockholm. Företaget heter LaserTryck och säger sig
kombinera ”offsettryckets höga kvalitet med lågt pris och snabba leveranser” samt att man ”haft
en aggressiv prisstrategi och fokuserat på volym”. Företaget uppger sig vidare ha 40.000 företag
och 55.000 privatpersoner i sitt kundregister.
Styrelsen beslöt mot bakgrund av föreliggande uppgifter att från och med nr 2/2019 och tills
vidare anlita LaserTryck för tryckningen av VISaren. Ingvar Börjeson tog på sig uppgiften att
kontakta CityTryck för att berätta om styrelsens beslut.
§ 9 Lägesrapport om VISaren nr 2/2019
Materialet skickas till tryckeriet senare denna vecka. På förslag av rekryteringskommittén beslöt
styrelsen att kraftigt – med 500 exemplar – utöka upplagan, så att den kommer att uppgå till 2200
exemplar. Detta bland annat för att i medlemsvärvande syfte kunna sälja tidningen ( för 20 kr)
under stundande friidrottsaktiviteter i Karlstad. Numrets huvudtema är ”Tingvalla 100 år”.
§ 10 VISaren nr 3/2019 och nr 4/2019
Av naturliga skäl (oklarheten i redaktörsfrågan) är planeringsläget för nr 3 något outvecklat. Ett
huvudtema om ishockey (TV-puckens jubileum) ingår i planerna. Nr 4 kommer till mycket stor
del att präglas av presentationerna som hör samman med Wall Of Fame.
§ 11 Ekonomiläget och medlemsläget
Ett oplanerat inköp av en ny dator bidrar enligt Mona Råberg till att bokslutsläget för närvarande
pekar på ”inget överskott”. Årets medlemsökning hittills är netto 40 nya. Torbjörn Eriksson
berättade att rekryteringskommittén avser att tillfråga de nya VIS-medlemmarna om deras vägar
fram till medlemskapet.
§ 12 Wall Of Fame
Janåke Halth rapporterade att presentationsdagen 12 oktober (lördag) med dess olika aktiviteter
ligger fast. De förslag till roll-ups och diplom som tagits fram av Värmlands Idrottsförbunds
medarbetare betecknade han som bra. Den 4 juni har arbetsgruppen sitt nästa möte.
§ 13 Kontaktpersonerna
Agne Andersson berättade att vakanserna i dagsläget uppgår till fyra. Åke Ölvestad tar över hans
hittillsvarande roll att – tillsammans med Mona Råberg – vara styrelsens sammankallande för
kontaktpersonerna.

§ 14 Övriga frågor
Kansliets sommarstängning. VIS-kansliet är stängt under den period när hela VIF-huset är
stängt. Mejl läses dock hela tiden och besvaras vid behov.
Centralt pris. Numera delar Centralförbundet för Idrottens Främjande ut priser till
idrottshistoriska förbund och organisationer. Senast kom VIS-motsvarigheten i Västerbotten
ifråga för priset på 50.000 kr. Förhoppningsvis har VIS vissa framtida möjligheter att uppnå
sammalunda.
Reaktion på krönika. Styrelsen beslöt att till NWT-krönikören Lars Arnrell skicka över två
tidigare exemplar av VISaren med fokus på ishockeyprofilerna Nisse Nilsson och Ulf Sterner.
Klädfrågor. Mona Råberg visade upp en mindre kollektion – keps, jacka med huva och t-tröja –
inför ett eventuellt inköp där de inköpta varorna i så fall kommer att vara försedda med VISlogotypen.
§ 15 Avslutning
Styrelsemötet avslutades av ordföranden med en påminnelse om den måltid som nu väntade
styrelsen i Inre hamn.
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