Extra styrelsemöte VIS onsdag 2021-04-14 kl 14.00 – 15.00
Deltagare:
Patrik Sandin, Mona Råberg, Åke Ölvestad, Jan-Åke Halth, Sven Petersson, Ingvar Börjesson, Lars-Erik
Jansson, Håkan Kamp, Torbjörn Eriksson samt hedersledamoten Håkan Halstensson
Av numera uttjatade omständigheter genomfördes även detta möte i form av ett telefonmöte.
§1. Mötets öppnande
Efter upprop och välkomnande av ordförande förklarades mötet öppnat.
§2. Godkännande av dagordning
Därefter godkändes den korta ärendelistan för dagens möte
§3. Val av justerare
Lars - Erik Jansson valdes till justerare av dagens protokoll.
§4. Bokprojektet
Med utgångspunkt från ett till styrelseledamöterna utsänt underlag rörande kostnads- och intäktskalkyler,
jämförelseanalyser mellan olika trycknings- och produktionsalternativ beslutade styrelsen att projekt med
arbetsnamnet ”NWT-boken” skall genomföras med arbetsuppstart i närtid. Arbetet kommer att koordineras
och drivas under projektledning av Håkan Kamp och en särskild grupp inom styrelsen kommer att utses som
stöd för projektledaren. Inriktningsmålet är att projektet skall vara genomfört med en tryckt bok under
innevarande år.

§5. Distribution VISaren
Patrik Sandin och Lars-Erik Jansson avrapporterade från sammanträffande med NWT Distribution avseende
möjligheterna att sänka kostnaderna för utskicket av VISaren. Resultatet blev att ca 900 exemplar av VISaren
kommer att skickas via NWT Distribution. Av prisskäl kommer minst 500 exemplar av VISaren att skickas via
Post Nord, företrädesvis till mottagare utanför landskaps-gränsen. Denna ordning innebär en
portokostnadsminskning på ca 8000 kr per år. Första utskicket enligt denna metod blir utskickat av årets
andra VISare. Därefter utvärderas upplägget av distributionen.

§6 Övriga frågor
Mona Råberg anmälde under denna punkt att hon meddelat valberedningen att hon avvaktar med sitt
beslut om att kvarstå i VIS styrelse.
Torbjörn Eriksson informerad kort om att kontakterna med kartografiexpertis fortsätter med syfte att utröna
möjligheterna att producera digitala kartor som visar nedlagda idrottsplatser.
§7 Nästa möte
Om pandemi och vaccinationsläget medger kommer nästa styrelsemöte genomföras i fysisk form på
Travbanans restaurang tisdagen 25 maj, med start 12.00.

§8 Avslutning
Ordförande avslutade mötet med att tacka för visat intresse och engagemang.
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