Protokoll från VIS-styrelsemöte måndagen den 2 dec 2019 på Idrottens
Hus i Karlstad kl 16.00-19.00.
Närvarande: ordf Patrik Sandin, kassör Mona Råberg, kansli Lars-Erik
Jansson, sekr Ingvar Börjeson, ledamöterna Torbjörn Eriksson, Håkan Kamp,
Åke Ölvestad samt hedersledamöterna Kjell Fredriksson och Agne Andersson.
Frånvarande: Janåke Halth, och Anders Ajaxson pga time out.
§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordf Patrik Sandin hälsade alla hjärtligt välkomna till dagens sammanträde.
§ 2 Val av justerare
Lars-Erik Jansson valdes att tillsammans med ordf justera dagens protokoll.
§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.
§ 4 Genomgång av föregående mötes protokoll
Under ordförandes ledning genomgicks protokollet från styrelsemötet den 28
okt och lades därefter till handlingarna.
§ 5 Wall of Fame – avrapportering
Håkan Kamp informerade om all positiv respons som inkommit från olika
håll. Ett inramat foto har överlämnats till Landshövdingen som ett tack för
den trevliga ceremonin på Residenset. Ytterligare 10 st inramade foton är
beställda. Det budgeterade beloppet på 75.000:- för premiäråret har varit
tillräckligt. En mycket glädjande nyhet var att Sveriges Centralförening för
Idrottens Främjande (SCIF) har lämnat ett bidrag till VIS Värmland på
30.000:-. Dessa medel kommer att bokföras på ett särskilt konto för att
kunna användas vid framtida utnämningar i Wall of Fame. 2-4 personer
kommer vartannat år att väljas in till den befintliga Wall of Fame, och det är
styrelsens förhoppning är att den nuvarande arbetsgruppen fortsätter sitt
framgångsrika arbete även i fortsättningen.
§ 6 Rapport om ekonomi och medlemsläget
Ekonomin följer i stort budgeten, med undantag för annonsintäkter till
VISaren samt caféverksamheten pga inställt café i november.
Rekryteringsgruppen bestående av Torbjörn Eriksson, Lars-Erik Jansson,
Åke Ölvestad och Mona Råberg informerade om att medlemsökningen ligger
fn på +77 st netto. Rekryteringsgruppens mål är 100 nya medlemmar 2020.
Vikten av medlemsvård framhölls av både Agne och Kjell.
§ 7 Budget 2020
Årets resultat visar fn ett överskott på ca 15.000:-, och budgeten för 2020
skulle kunna ge ett positivt resultat, pga minskade tryckkostnader för
VISaren. Kostnaderna för Wall of Fame-utställningen för 2020 tas fram av
gruppen.
§ 8 Lägesrapport om VISaren
Håkan Kamp fick mycket beröm för det senaste numret av VISaren med tema
Wall of Fame. 2.200 ex har beställts för ev kampanjer.
Nr 1 nästa år kommer att ha tema ”Det Värmländska ledarskapet”.

Anders Borgström tar ett stort huvudansvar för olika artiklar i detta nummer,
innan han ger sig av till Taiwan för andra uppdrag. Vår förhoppning är att Erik
Bonde kvarstår som redigerare framöver. Torbjörn Eriksson undersöker med
Kst Universitet om det finns intresse och hjälp att få från Medialinjen.
§ 9 Planerade Idrottscaféer / Cafégruppen
Idrottscaféet i Karlstad den 4/12 blir det sista under Anders Borgströms
ledning. En lång och mycket imponerande era som intervjuare och
moderator avslutas därmed, och Anders Borgström kommer att avtackas för
sitt gedigna arbete under många år. Planerade caféer i Karlstad 2020:
5/2 Bernt Johansson, OS-guld 1976
4/3 B-Å Gustafsson, Thomas Rundqvist, Håkan Loob, VM-guld 1987
8/4 Stefan Holm, OS-guld 2004
6/5 Tomas Gustafsson, OS-guld 1988
§ 10 Kontaktpersoner
Åke Ölvestad informerade om läget och rapporterade att det är klart med nya
kontaktpersoner i :
Sunne
Rolf Swens
Säffle
Leif Pettersson
Storfors
Bo Löfgren
Årets sista träff med kontaktpersonerna i Värmland hålls den 4/12 på
Seniorernas Hus i samband med det sista julcaféet där.
§ 11 Ålandsresan
Nästa års Ålandsresa är bestämd till 31/3-1/4 2020. Ett studiebesök på
Sveriges Riksdag är inbokad genom Lars Mejern Larssons försorg.
Föredragshållare blir förslagsvis Torleif Styffe eller Christer Englund.
§ 12 Skrivartävlingen
Skrivartävlingen är avslutad, och de inkomna förslagen granskas fn av en
jury, bestående av: Kjell Fredriksson, Mats Oscarsson, Erik Bengtsson.
Resultatet presenteras i VISaren nr 1 nästa år, där även ett av bidragen
kommer att publiceras, med fortsättning i nr 2, 3 och 4.
Priset kommer att överlämnas på VIS årsmöte den 25/3.
§ 13 Stipendiet
Årets stipendium till Lennart Sundbergs Minne tilldelas i år Anders Ajaxson:
”Han var initiativtagare till den idrottsvetartävling, som VIS under många år
genomförde med Radio Värmland som medarrangör. Anders var den
drivande kraften i denna tävling, som var unik i Idrottssverige. Som
medarbetare och redaktör i vår tidskrift VIS-aren har Anders skrivit många
mycket läsvärda artiklar om intressanta ämnen i värmländsk idrottshistoria.
Under hans tid som redaktör har VIS-aren utvecklats och blivit en av landets
bästa idrottshistoriska tidskrifter – enligt vår mening den bästa!
§ 14 Övriga frågor
Nästa styrelsemöte i VIS hålls måndagen den 20 jan 2020, kl 16.00.
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