Värmlands Idrottshistoriska Sällskap 2012
Verksamhetsberättelse
Årsmötet: Omval av Patrik
Den 28 mars hölls sällskapets årsmöte i Idrottens Hus Karlstad.
Till ordförande omvaldes Patrik Sandin Forshaga. I övrigt omvaldes till styrelsen
för två år Anders Ajaxson, Agne Andersson, Jan Hagstrand och Åke Ölvestad.
Ett år kvar av mandattiden har Mona Råberg, John-Erik Johansson, Maj-Britt
Monsén, Jan-Sture Larsson Ingvar Börjeson. I valberedningen omvaldes Björn
Landegren (sammankallande) och Elisabeth Annersand samt nyval av Anders
Borgström. Årsmötet beslutade behålla medlemsavgiften oförändrad för 2013,
men även införa möjlighet till familjemedlemskap till en avgift på 250 kr per familj
oavsett antalet familjemedlemmar.
Styrelsen: Fler adjungeringar
Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte där Jan Hagstrand omvaldes som
vice ordförande och John-Erik Johansson som kassör. Styrelsen har utsett StenÅke Jansson till att fortsätta som adjungerad sekreterare.
Vidare har Kent Hjortsberg fortsatt som adjungerad representant i VIS-styrelsen
från Karlskoga Idrottsveteraner. Också Christinehamns Idrottshistoriska Sällskap
har – i likhet med Karlskoga Idrottsveteraner – erbjudits att delta i styrelsens
arbete genom en adjungerad företrädare, ett erbjudande som sällskapet i
Kristinehamn dock ännu inte har utnyttjat.
Med undantag för juni och juli månad sammanträdde styrelsen tredje måndagen i
månaden. En strategidag genomfördes 15 oktober i Idrottens Hus i Karlstad i
samband med ordinarie styrelsemöte.
Tredje stipendiaten: Lennart Fernqvist
Sällskapets stipendium 2012 till minne av Lennart Sundberg tilldelades Lennart
Fernqvist för sitt ambitiösa arbete med att leta fram, dokumentera och
levandegöra fotografier av idrottshistoriskt värde, men också för en
pressfotografisk gärning, där han under mer än ett halvsekel kreativt och uthålligt
speglat den värmländska idrotten och dess utövare med sin kamera.
Ekonomi
Beträffande den ekonomiska redovisningen hänvisas till resultat- och
balansräkningarna.
Verksamheten gav ett överskott på 127.709:86 kr vilket är 103.309:86 kr bättre än
budget. Det finns flera förklaringar till det positiva resultatet. Höjningen av
medlemsavgifterna fr.o.m. 2012 gjorde att utfallet blev 200.150 kr vilket är cirka
40 tusen kr bättre än 2011 och 5 tusen kr bättre än budget. På intäktsidan gav
även annonserna mer än beräknat. Kostnaderna har överlag kunnat pressas neråt
till följd av en tydlig återhållsamhet. Som exempel kan nämnas att kostnaderna för
kopiering, kontorsmaterial samt porto har reducerats genom användning av mail.
Även VIS-aren har kostat mindre genom att vi konsekvent begränsat sidantalet till
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32. Skälet till att medlemsavgiften höjdes vid stämman 2011 var osäkerhet i
kansliets bemanning på längre sikt.
Vid årsskiftet uppgick sällskapets likvida medel till 417.846 kr, vilket är 79.078 kr
mer än ett år tidigare. Ökningen beror på årets överskott korrigerat med
förändringen av fordringar och skulder.
Medlemsavgifterna under 2012 var följande:
Enskilda medlemmar
Ständiga enskilda medlemmar
Föreningar
Förbund
Familj

200 kr
2.000 kr
200 kr
250 kr
250 kr

Kansliet
Kansliets bemanning har varit god under 2012. Via arbetsförmedlingens försorg
har Sten-Åke Jansson varit placerad hos VIS. Fr.o.m. 15 december är Sten-Åke
Jansson anställd av VIS under ett år.
Medlemmar
Vid utgången av 2012 hade sällskapet 840 enskilda medlemmar och 180 ständiga.
Därtill kommer 92 idrottsföreningar och 17 idrottsförbund. I den nya
medlemsformen ”Familj” redovisas 25 st. Jämfört med förra årsskiftet har det
skett en nettominskning med 80 medlemmar vilket är något bättre än vad vi
räknade med i budgeten. P.g.a. avgiftshöjningen bedömde vi att en minskning
med 10 % var realistisk.
Årets Idrottsvetare 2012 – Anders/Ajaxson/Staffan Fridh
Årets final av Idrottsvetartävlingen 2012 gick som vanligt i direktsändning i P4
Radio Värmland under suverän programledning av Mats Fagerström.
I avsaknad av de senaste tre årens vinnare, bröderna Rehn från Arvika, blev det i
år en mycket spännande uppgörelse i finalen där Anders Ajaxson/Staffan Fridh
till slut stod som segrare med siffrorna 34-29 mot Björn Landegren/Ulf
Johansson. Detta var för övrigt Björn Landegrens 5:e finalförlust!
I Kvalificeringsomgången, som hölls i mitten av april, hade 15 st. par ställt upp
för att skriftligen besvara 20 olika idrottsfrågor av varierande svårighetsgrad. Fyra
av dessa par gick sedan vidare till direktsända semifinaler i Radion där paren Ove
Sandberg/Kent Gustafsson och Per Häger/Peter Johansson blev utslagna.
Samtliga deltagande lag har visat en imponerande kunskap genom hela tävlingen,
som för övrigt var den 8:e i ordningen.
Kontaktpersoner: bra täckning
Kontaktpersonerna i de 18 kommunerna utgör en väsentlig del av VIS’
organisation och fullgör flera viktiga uppgifter, bl.a. rekrytering av medlemmar,
initiativ till och deltagande vid idrottscaféer samt medverkan i VISaren. Under
senare år har även värdefulla insatser gjorts vid inventeringen av nedlagda
idrottsplatser. Ett ”samordningsansvar” gentemot de olika kommunerna har
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fördelats bland styrelsens ledamöter för en närmare och mera systematiserad
samverkan med respektive kontaktpersoner.
I likhet med tidigare år har två träffar, för ömsesidig information, diskussion och
erfarenhetsutbyte, arrangerats för kontaktpersonerna och styrelsen. Årjäng var
värd i maj, då det före mötet fanns möjligheter att besöka utställningarna i
travmuseet och att efteråt se dagens trav med TV-sänt V 65. Årets andra samling
skedde traditionsenligt i december, i Idrottens Hus, Karlstad, i samband med
caféet ”Idrottsåret som gått”. Tyvärr saknades representation från avsevärt flera
kommuner vid träffarna jämfört med föregående år.
VISaren: tema- och kommunnummer
Sällskapets tidning VISaren utkom även 2012 med fyra nummer. Under året har
Arvid Klintberg Henriksson, som är under utbildning och periodvis hoppar in
som redigerare på VF:s sportredaktion, tagit på sig redigeringsjobbet.
Nr 1 var ett temanummer om bandy, bl. a. kåserade Curt Einarsson om sin tid i
Boltic. Förutom bandy innehöll tidningen material inför årsmötet.
Nummeransvariga var John-Erik Johansson.
Nr 2 var en tillbakablick på Solskensolympiaden och Stockholms stadion 100-års
jubileum (OS i Stockholm 1912). Nummeransvariga Anders Borgström och Kjell
Fredriksson.
Nr 3 var ett kommunnummer med Årjäng i fokus. Tidningen släpptes i samband
med Årjäng marknad. VIS hade hyrt en marknadsplats för att marknadsföra
sällskapet i syfte att bli mera kända och få mera medlemmar. Både nya och gamla
tidningar och böcker fanns till försäljning. Ansvariga för tidning och
marknadsaktiviteten var Kjell ”Keeper” Emanuelsson, Kjell Ericsson och Göran
Axelsson.
Nr 4 var ett nummer om idrotter i Forshaga kommun. Detta var dessutom det
första numret av VISaren där en framstående idrottsledare presenteras.
Nummeransvarig Jan Hagstrand.
Fr.o.m. nr 1- 2013 byter VIS tryckeri till City Tryck i Karlstad.
Idrottscaféer: Karlstad-Hammarö
Under 2012 genomfördes sju idrottshistoriska caféer arrangerade av KarlstadHammarö cafégrupp. Information inför caféerna har publicerats i VISaren samt
på föreningens hemsida. Flertalet av caféerna har refererats på hemsidan samt i
VISaren. I genomsnitt lockade arrangemangen 46 besökare. Fem av de sju
caféerna genomfördes i Värmlands Idrottsförbunds lokaler.
26.1
Idrottens Hus
22 besökare
Innebandy – från fritidsgård till VM; Kenneth Ädelby och Kent Thuresson
28.3
Idrottens Hus
51 besökare
Familjen som lever på hoppet; Anna Lindberg, Mathz Lindberg och Ulrika
Knape
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23.5
Idrottens Hus
100 år sedan Solskensolympiaden; Åke Jönsson

41 besökare

26.9
Curlinghallen
34 besökare
Curlstad inför EM; Marie Henriksson, Viktor Kjäll, Bettan Högström, Birgitta
och Stig Sewik.
17.10
Hammarö Arena
24 besökare
Virvlande volter; Hammarögymnasterna, Jenny Lindevall, Hans Lundström,
Maria Ågren, Tord Filipsson, Anders Haster och Bengt Ramström
31.10
Idrottens Hus
100 besökare
Den glider in i mål….; Hockeynostalgisk tillbakablick på VM 1957, 1962 och
1963 med Lasse Björn, Lars-Erik Lundvall, Nisse Nilsson och Ulf Sterner.
Ingvar Börjesson var moderator.
5.12
Idrottens Hus
48 besökare
Idrottsåret 2012 i backspegeln; Håkan Kamp, NWT, Joakim Strand, VF, Mats
Fagerström, Radiosporten och Stefan Olsson, friidrottens förbundskapten med
Anders Borgström som utfrågare
Idrottscaféer: Övriga Värmland
Fyra idrottshistoriska caféer arrangerade av VIS tillsammans med lokala klubbar
i övriga Värmland.
7.2
Deje Kulturhus
150 besökare
Café om 3 stora attraktioner i Deje. Dels Deje IK:s pojklag från tidigt 1950-tal,
det s.k. ”Guldmärkeslaget”, dels Deje SF:s vinnare av JDM i orientering 1969 och
1970 samt vinnarna i H 21 DM 1971 tävlingarna avsåg budkavle, dessutom också
grundarna av HK Brukspôjkera.
26.6
Charlottenbergs Folket Hus
45 besökare
Unga och gamla Eda-profiler utfrågade av Lennart Källback, t.ex. skytten
Henry Håkansson, f.d. backhopparen Bengt-Arne ”Plutten” Ericsson och
utförsåkaren Matts Olsson.
10.9
Ambjörby Folkets Hus
30 besökare
Minnenas afton kring fotbollen i Nordvärmland, från Höljes BK i norr till
SK Klaran i söder.
17.11
Kalhyttan Filipstad
45 besökare
Skidcafé med bl.a. Tobias Fredriksson (OS och VM-guld m.m.), Curt Löfgren
(5-milsmästare 1953) och Carina Sandberg (dubbel SM-vinnare 1981).
25.11
Munkfors
35 besökare
Idrottscafé tillsammans med den lokala Röda Korskretsen.
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Inventeringen av nedlagda idrottsplatser
Vid utgången av 2012 hade 432 objekt registrerats. Efter år 2012 övergår
verksamheten från nuvarande projektform till att ingå i sällskapets ordinarie
verksamhet. Under året har flera kommuner slutfört sina inventeringar,
färdiginventerade kommuner är Forshaga, Karlskoga, Kristinehamn, Hammarö,
Sunne, Torsby, Karlstad, Grums och Eda. I övriga kommuner kvarstår mindre
arbeten.
Hemsidan
Den särskilt valda gruppen för utveckling av hemsidan har haft regelbundna
möten under året, i princip ett möte i månaden med undantag för
sommarmånaderna juni-augusti.
Arbetet med hemsidans innehåll och funktion har fortsatt, liksom arbetet med att
länka oss till specialdistriktsförbundens hemsidor. Dessutom har vi inlett arbetet
med ett bildarkiv. Principer för redovisning av hemsidans besöksfrekvens har
antagits. Vårt nära samarbete med Värmlands Idrottsförbund och SISU
Värmland har fortsatt.

För styrelsen:

Patrik Sandin
Ordförande

Jan Hagstrand
Vice ordförande

John-Erik Johansson
Kassör

Jan-Sture Larsson
Ledamot

Anders Ajaxson
Ledamot

Mona Råberg
Ledamot

Åke Ölvestad
Ledamot

Ingvar Börjeson
Ledamot

Agne Andersson
Ledamot

Maj-Britt Monsén
Ledamot
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