Styrelsemöte VIS onsdag 2021-04-06 kl 14.00 – 15.15
Deltagare: Patrik Sandin, Mona Råberg, Åke Ölvestad, Jan-Åke Halth, Sven Petersson, Ingvar Börjesson, LarsErik Jansson, Håkan Kamp, Torbjörn Eriksson samt hedersledamöterna Håkan Halstensson och Agne
Andersson
Frånvarande: Hedersledamoten Kjell Fredriksson
Pandemiläget innebar att även detta styrelsemöte genomfördes i form av ett telefonmöte.
§1. Mötets öppnande
Efter upprop och välkomnande av ordförande förklarades mötet öppnat.
§2. Godkännande av dagordning
Därefter godkändes dagordningen för dagens möte
§3. Val av justerare
Lars - Erik Jansson valdes till justerare av dagens protokoll.
§4. Föregående protokoll
Lars-Erik Jansson rapporterade att ett reportage om VIS-verksamhet med särskild tyngdpunkt på VISaren
hade varit infört i Värmlands Bygden den 26 mars. (§6 föregående protokoll). I övrigt konstaterades att
flertalet punkter återkom vid dagens möte varför föregående protokoll kunde läggas till handlingarna.
§5. VISaren
Redaktionskommittén informerade om att årets första VISare hade distribuerats till läsekretsen före påsk
och fått ett mycket positivt mottagande. Huvudtemat Degerfors IF hade uppskattats av läsekretsen och ett
betydande antal uppmuntrande reaktioner hade inkommit till redaktionskommittén vilket visar VISarens
stora betydelse för sällskapets goda renommé.
2021 års andra VISare kommer enligt redaktionskommittén att bestå av en bredare mix och olika aspekter
av idrottshistoriska sammanhang. Bl.a. kommer tre f.d. förbundskaptener att bidra med varsin artikel. En av
dessa artiklar kommer att handla om försvunna idrotter. Dessutom blir det ett inslag om Filipstads
tennisprofil Magnus Norman. Därutöver finns några kvarvarande bidrag till skrivartävlingen kvar att
publicera. Vidare blir det en artikel om hur svenskarnas fritidsvanor ändrades när TV:n gjorde sitt intrång..
Årets VISare nummer två beräknas klar strax före midsommar.
Patrik Sandin och Lars-Erik Jansson kommer i närtid att fortsätta diskussionerna med NWT distribution med
målet att finna en fungerande distribution av VISaren som innebär ett reducerande av portokostnaderna.
§6 Ekonomi
Mona Råberg beskrev sällskapets ekonomiska situation som tämligen oförändrat sedan förra styrelsemötet.
Noterbart är att behovet av att påminna medlemmarna om årsavgiften är högre än normalt vilket får anses
som en Coronakonsekvens. Påminnelse kommer i närtid att skickas till 140 enskilda medlemmar, 16 med
familjemedlemskap, 9 föreningar och 3 förbund.
§7 Medlemsläget
Mona Råberg konstaterade att medlemsläget vid månadsskiftet mars/april låg på en plusbalans på 8
medlemmar

§8 Bokprojekt NWT:S guldmärke
Under denna punkt på dagordningen utspann sig dagens i särklass längsta diskussion. När det gäller de
ekonomiska förutsättningarna hade ett positivt besked inkommit från Värmlandsidrotten som beslutat
stödja projektet med 20.000 kr. Vad gäller övriga ansökningar om ekonomiskt stöttning hade inga besked
kommit inför mötet. Rimligen kan sådana förväntas i närtid. I ett par fall har beslutsdatum angetts till april
månades första halva.
Genomgående bland styrelsemedlemmarna dominerar uppfattning att projektet är värdefullt och viktigt
och kommer att få stor betydelse för VIS huvuduppdrag, tillvaratagande av den värmländska
idrottshistorien.
Flera inlägg utgick från bedömningar av bokens prisbild, upplagestorlek i förhållande till vilket medlems- och
kommersiellt intresse som kan förväntas och vad som kan prognostiseras i dessa avseenden. En central
fråga i sammanhanget ansågs av flera ledamöter vara hur stor del av produktionskostnaden som bör/kan
bestridas av medel ur sällskapets kassa. Styrelsen kommer att definitivt beslut om igångsättning av projekt
vid ett extra styrelsemöte. Tills dess kommer ett utvecklat prognos- och kalkylunderlag utarbetas.
§9 Övriga frågor
Håkan Kamp rapporterade att kontakter med chefen för Arkivcentrum visat att uppfattningen att det råder
oklarheter om hur Arkivcentrum hanterar det idrottshistoriska arvet inte är grundlös. Förslagsvis bör
styrelsen initiera ett sammanträffande med arkivchefen och möjligen också med arkivets huvudman Region
Värmland.
§10 Kommande möten
Ett extra styrelsemöte onsdagen den 14 april kl 14.00
Styrelsen beslutade att 2021 års årsmöte preliminärt skall genomförs den 24 augusti. Ambitionen är att
mötet skall hållas i fysisk skepnad med förbehållet att pandemiläget kanske inte så medger.
§11 Mötets avslutning
Styrelsemötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse och uttryckte sin förhoppning om
snar vaccinering av samtliga styrelseledamöter.
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