Protokoll fört vid VIS styrelsemöte torsdagen den 15 augusti 2019 kl. 16.00 – 19.45
Närvarande: Ordf Patrik Sandin, Kassör Mona Råberg, Ledamöterna Lars-Erik Jansson, Torbjörn
Eriksson, Håkan Kamp, Ingvar Börjeson, Åke Ölvestad, Janåke Halth och hedersledamöterna Kjell
Fredriksson och Agne Andersson
Frånvarande: Vice ordf Jan Hagstrand, Anders Ajaxson p.g.a timeout
Speciellt inbjuden gäst: Valberedningens ordf Björn Landegren
§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordf Patrik Sandin öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Mötet började med att vi blev
bjudna på tårta för att uppmärksamma att Åke Ölvestad erhållit Riksidrottsmötets förtjänsttecken i
guld.
§ 2 Val av tf sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Lars-Erik Jansson.
Till sekreterare för återstående möten under 2019 valdes Ingvar Börjeson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Mona Råberg.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Det utsända förslaget till föredragningslista fastställdes sedan några ärenden tillagts under punkten
övriga frågor.
§ 5 Genomgång av protokoll från senaste styrelsemötet 27 maj
Protokollet från styrelsens senaste sammanträde. Under ordförandens ledning genomgicks protokollet
från sammanträdet 27 maj varefter det lades till handlingarna.
§ 6 Rapport från valberedningen
Valberedningens ordförande Björn Landegren var inbjuden till dagens möte för att informera sig om
styrelsens arbete.
Valberedningen kommer under hösten att ha enskilda samtal med alla styrelsemedlemmar för att höra
om deras roll i framtida styrelse.
Vi eftersträvar att få med fler kvinnor i styrelsen och Björn Landegren fick med sig några namn som
kan tillfrågas
§ 7 Arvodesprinciper
Alla ledamöter fick ge sin syn på arvodesfrågan där det bestämdes att ev arvoden för 2020 tas upp i
budnetarbetet.
Olika tankar framfördes om att man kunde uppmuntra ett gott arbete med ex att VIS bekostar besök på
ett idrottsevenemang..
§ 8 Redakitonsrådet
Rådet som består av Ulf Karlsson (sammankallande), Håkan Kamp, Anders Ajaxson, Stig Dahlen,
Gunnar Wallden, Kenneth Olsson, Mats Oscarsson och Jan Nordenberg har haft ett möte,
Deras nästa möte är måndagen är måndagen den 19 augusti.
§ 9 VISarens vidare tryck hos LaserTryck
Från nr 2 2019 har vi bytt tryck av VISaren till Lasertryck och eftersom kvaliten är lika bra som
tidigare och till ett betydligt billigare pris bestämdes av vi anlitar dom även i fortsättningen.

§ 10 Läget inför VISaren nr 3 och 4 2019
Håkan Kamp informerade om vad som kommer att finnas med i kommande nummer

Nr 3 kommer till stor del handla om 60-årsjubilerande TV-pucken med 8 – 10 artiklar där
Håkan bl a har kollat vart alla spelare som var med i Värmlands vinnande lag 1959 tog vägen.
Han har intervjuat fem av de historiska vinnarna. I nr 3 kommer bl a även Sven-Erik
Dahlström-artiklar om sammanslagningen mellan Sifhälla och Säffle FF.
Nr 4 har som tema ”Wall of fame” där de tio som utsetts kommer att presenteras.
§ 11 Rapport om ekonomi och medlemsläget
Kassör Mona Råberg meddelade att ekonomin ser bra ut och att budgeten kommer att hållas.
Rapport delades ut till ledamöterna.
Medlemmarna fortsätter att strömma till och hittills i år har vi fått 107 nya medlemmar
(Enskilda 63, Nya familjekort 18, Ständig 1, Enskilda överflyttade till famljekort 21, förenngar 4)
Av förra årets medlemmar har 40 st begärt utträde. Bland dessa finns även dom med som inte betalat
årets medlemsavgift. Ev kan någon av dom betala senare under året
12 av våra medlemmar har avlidit under året
Medlemsrekryteringsgruppen jobbar vidare med att finna vägar för att få fler medlemmar under
hösten.
§ 12 Genomförda och kommande idrottscafèer
Under sommaren har två välbesökta idrottscafèer genomförts
Den 13 juli arrangerades ”Munkfors anrika idrottshistoria” under ledning av Anders Ajaxson där man
gick igenom sex olika idrotter under totalt 5 timmar. 30 idrottare intervjuades under dagen till totalt ca
300 besökare
Den 31 juli arrangerades ”Kvaldrömmar” i Torsby under ledning av Håkan Halstensson där många av
spelarna från 60-talets kvalmatcher var med och mindes dom spännande matcherna
Reportage från cafèerna har delgivits styrelsen
Kommande cafeer
Karlstad:
4 sept Svennis Eriksson, 2 okt Katarina Hultling, 6 nov Kjell Isaksson och Ingemar
Jernberg 4 dec Idrottsåret 2019
Forshaga:
17 oktober ”TV-puckens historia” 14 nov Tema och gäster ej klart
Torsby:
3 oktober: Skidor till kaffet med Rolf Hammar
Khamn:
5 sept Björn Grundel, 3 okt Katarina Hultling, 7 nov Kjell Olsson, 5 dec Julfest
§ 13 Wall of fame
Janåke Halth informerade om läget för ”Wall of fame” där man har allt under kontroll inför
presentationen på Stadshotellet den 12 oktober som börjar kl 12.00 med lunch och diplomutdelning
hos landshövdingen. Alla utsedda idrottspersonligheter är på plats själva eller av anhöriga
Klockan 15.00 kommer det bli ett cafè på ca 2 timmar med tema ”Wall of fame
Kvällen avslutas med middag på stadshotellet kl.19.00
Beslutades att VIS står för middagen för dom sju ledamöterna i Wall of Fame kommittèn
Annons kommer att vara med i kommande nummer av VISaren

§ 14 Lägesrapport om kontaktpersoner
Åke Ölvestad informerade om att två kontaktpersoner i Sunne avsagt sig uppdraget
Övriga kommuner där vi behöver fler kontaktpersoner är Säffle och Eda som har en kontaktperson
§ 15 Övriga frågar
”Keeper” Emanuelsson samlingar
VIS har bestämt att ta emot ”Keepers stora samling av klubbmärken. I övrigt har vi p.g.a
utrymmesskäl ingen möjlighet att ta emot mer matrial.
Bestämdes att Åke Ölvestad, Mona Råberg och Lars-Erik Jansson besöker honom för att få en
uppfattning om vad som finns och om något kan vara av stort intresse.
Hockeybiljetter FBK-matcher
Även denna säsong har våra medlemmar möjlighet att gå på vissa FBK matcher för 100
190919 Linköping
191019 Luleå
200109 Malmö

190926 HV71
191114 Brynäs
200214 Skellefteå

191017 Rögle
191128 Skellefteå
200310 Linköping

Rabatterat pris SM i friidrott
Våra medlemmar kan gå på SM i friidrott på Tingvalla IP 30 aug – 1 september för halva priset
3- dagarsbiljett 150 kr (ord pris 300 kr), 1-dagarsbiljett 75 kr (ord pris: 150 kr)
Nya cafegruppen
Den nya cafegruppen som skall ta över från 2020-01-01 träffas i samband med Svenniscafeet 4
september. Gruppen består av Gert Classon, P-O Bäckström, Sören Andersson, Kenneth Axelsson och
Sten-Åke Saikoff
Stadgar
Kjell Fredriksson fick i uppdrag att se över våra stadgar tillsammans med personer som han anser är
lämpliga
Spridning om vår verksamhet
Torbjörn Eriksson kommer att förse väntrum inom vården med äldre nummer av VISaren och
infohäften
Prisskåp Nisse Nilsson
Det är nu klart att vi får ett permanent prisskåp för Nisse Nilssons priser på Lärcenter i Forshaga
Kommande styrelsemöten
Måndag 30 september kl 16.00, Måndag 28 oktober kl 16.00, Måndag 4 december innan jullunch
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