Styrelsemöte VIS tisdag 2021-05-25 kl 12.00 – 15.15
Närvarande: Patrik Sandin, Mona Råberg, Åke Ölvestad, Jan-Åke Halth, Ingvar Börjesson, Lars-Erik
Jansson, Håkan Kamp, Torbjörn Eriksson samt hedersledamöterna Agne Andersson och Håkan
Halstensson
Frånvarande: Sven Peterson
Det rådande pandemiläget innebar att detta styrelsemöte för första gången under innevarande år
till samtligas uppenbara förtjusning kunde genomföras i fysisk skepnad.
Plats: Färjestads travbanerestutrang
§1. Mötets öppnande
Efter välkomnande av ordförande förklarades mötet öppnat. I samband därmed lämnade
ordförande en kort rapport avseende valberedningens arbetsläge samt berörde den nekrolog som
publicerats i anledning av hedersledamoten Kjell Fredrikssons frånfälle. Formerna för
undertecknande av nekrologer i VIS namn bör ses över.
§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
Protokollet från föregående styrelsemöte (extra styrelsemöte 14 april) kunde läggas till
handlingarna.
§5. VISaren
Redaktionskommittén rapporterade att årets andra VISare var i det närmaste färdigarbetad.
Korrekturläsning pågick och en viss bildbearbetning återstår innan innan tryckning. Distribution
beräknas kunna ske innan midsommar. Innehållsmässigt kommer Visaren nr 2 att ha bl.a. artiklar
om Kristinehamns Simsällskap som fyller 100 år samt en artikel om simsporten i Filipstad. Vidare
kommer en betraktelse över Televisionens genombrott och förändring av folkhemmets
levnadsvanor och konsumtion av idrott att belysas. Utgåvan en innehåller också en krönika av
ordförande, en reseskildring från en av Boltics resor i östra Ryssland m.m. Årets första VISare, med
huvudtema Degerfors IF, hade genererat ett betydande antal externa beställningar och
uppmärksammats i stor omfattning, vilket visar VISarens stora betydelse för sällskapets goda
renommé.
2021 års tredje VISare kommer enligt redaktionskommittén ev. att ges ett bandytema. Preliminärt
kommer utfasning av gamla Tingvalla att uppmärksammas.
I samband med denna redovisning föreslogs att styrelsen under förhösten genomför ett
studiebesök vid pågående byggnationer av de nya idrottsanläggningarna i Råtorpsområdet. LarsErik Jansson åtog sig att förbereda studiebesöket.
.

§6 Ekonomi
Mona Råberg orienterade om sällskapets ekonomiska situation som befinner sig i gott skick bl.a.
beroende på att pandemin inneburit starkt begränsad utgiftskrävande verksamhet . Därutöver har
sällskapets värdepappersverksamhet gett ett betydande överskott. Mötet beslutade, med hänsyn
till att vanligt banksparande ger obefintlig ränteinkomst, expandera värdepapperstillgången med
ytterligare fondköp för 100.000 kr.
Enligt Mona Råberg finns dessutom möjlighet att förstärka sällskapets kassa med 10.000 kr genom
en ansökan om extra stöd från Karlstads kommun betingat av rådande pandemi. Ansökan kommer
att göras.
§7 Medlemsläget
Mona Råberg konstaterade att medlemsläget i nuläget ligger på en plusbalans på 13 medlemmar.
Det rådande pandemiläget, åderstrukturen bland medlemmarna och därtill knuten
mortalitetskänslighet innebär att nyrekryteringen av medlemmar alltfort bör vara en prioriterad
uppgift.
§8 Bokprojekt NWT:S guldmärke
Bokprojektets huvudredaktör Håkan Kamp avrapporterade arbetsläget. Verksamheten rullar på i
tillfredsställande tempo och nästan alla skribenter är klara och underlag lämnas enligt
överenskommelse. Bokens tre inledande avsnitt är princip klara och lay out - bearbetning av dessa
kapitel pågår.
Håkan berättade vidare att projekt fått stor uppmärksamhet i olika facebook-grupper samt i media
med reportage i bl.a. NWT och i olika lokala s.k. veckoblad.
Ett ämne som dryftades var hur mervärdet av ett medlemskap i VIS skall avspegla sig i
prissättningen av boken. Styrelsen var överens om att inriktningen bör vara att medlemmar skall
kunna köpa boken för 280 kr. Prissättning, för icke medlemmar som förhandsbeställer, bör ligga på
330 kr. Enligt underhandsuppgifter torde bokhandelspriset hamna runt 350 kr. Sven Peterson
koordinerar det fortsatta arbete med försäljning och marknadsföring. En central del i detta arbete
är att kontaktombuden blir aktiverade och idén att stimulera ombuden med en premie om en bok
per 10 tecknade förbeställningar bör genomföras.
Enligt inhämtad information finns 21 bibliotek i landskapet Värmland. Samtliga har enskilt
inköpsansvar för sina böcker. Samtliga bibliotek i länet har via Regionens tjänst för
biblioteksutveckling blivit informerade om boken.
Torbjörn Eriksson har haft kontakt med ansvariga för Värmlands bokfestival som är planerad för
genomförande 19 – 20 november med deltagande från VIS.
Håkan Kamp beskrev avslutningsvis några praktikaliteter i sammanhang som exempelvis
hanteringen av bildmaterial, införskaffande av ISBN-kod mm.
När det gäller olika ansökningar om ekonomiskt bistånd till bokprojektet fanns inget nytt att
redovisa mer än att Länsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut avseende VIS ansökan om stöd
från de medel som finns för kulturminnes vård.
§9 Rapporter
Lars-Erik Jansson tog upp frågan om och hur VIS bör agera i anledning av att föreningar når den
aktningsvärda åldern av 100 år.
Lars-Erik åtog sig att ta reda på hur Värmlands Idrottsförbund agerar samt ta fram underlag
rörande antalet föreningar som kan bi aktuella i närtid. I anslutning till ämnet diskuterades
huruvida VIS medlemmar som når 90 år skall erbjudas kostnadsfritt medlemskap. Beslut kommer

att tas vid kommande styrelsesammanträde.
Håkan Kamp aktualiserade ånyo frågan om behoven av en kontakt med Värmlands arkiv för att
utröna statusen på arkivets hantering av idrottshistoriskt material.
Torbjörn Eriksson rapporterade att kontakten med Värmlands museum ”hålls levande” med målet
att Wall Of Fame utställningen skall förevisas på museet när pandemirestrektionerna möjliggör en
god publiktillströmning.
Hedersledamoten Håkan Halstensson rapporterade om arbetet med den sammanställning han
utarbetat om motorsportstjärnan Calle ”Bograngen”. Ett gediget sammanställningsarbete som i
broschyrform skickats ut till styrelsemedlemmarna som fick många lovord.
Lars-Erik Jansson informerade om att han och ytterligare någon företrädare för VIS skulle medverka
i samband med ett möte mellan Forshaga kommun och Nisse Nilssons familj rörande planeringen
av den plats som kommunen beslutat namnge som ”Nisses Torg”.
§10 Övriga frågor
Hedersledamoten Håkan Halstensson påpekade att sällskapets hemsida inte bildmässigt
uppdaterats på länge och att en förnyelse vore på tiden. Styrelsen höll med om detta och Lars-Erik
Jansson lovade ta itu med att uppdatera och aktualisera innehållet på hemsidan. Ett förslag var att
var en och en ur första selektionen i Wall Of Fame porträtteras mer grundligt samt att hemsidan
regelbundet rapporterar från bokprojektets framskridande.
Trots de pandemiska osäkerheterna rörande vad som kan planeras i verksamhetshänseende
behövs en verksamhetsplan till årsmötet. Mona Råberg och Lars-Erik Jansson utarbetar ett förslag.
Ordförande Patrik Sandin anförde som en preliminär idé att till minne av nyligen avlidne
hedersledamoten och en av sällskapets grundare Kjell Fredriksson inrätta ett stipendium.
Formerna för ett sådant eller ev. andra hommager hänsköts till kommande styrelsemöten.
§11 Kommande möten
Nästa styrelsemöte bestämdes till 10 augusti. Årsmötet genomförs enligt tidigare beslut den 24
augusti.
12. Mötes avslutning
Ordförande Patrik Sandin avslutade möte genom att tacka ledamöterna för vårens och dagens
engagemang samt tillönska samtliga en skön och Covidfri sommar.
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