Värmlands Idrottshistoriska Sällskap 2015
Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet: Patrik Sandin omvald ordförande

Vid årsmötet i Idrottens hus 31 mars omvaldes Patrik Sandin som ordförande. Ur
styrelsen avgick Jan-Sture Larsson och Anna Ögren. De ersattes inte, vilket
betyder att styrelsen därefter haft två färre ledamöter än tidigare.

Styrelsen: Vice ordförande och kassör omvalda

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet omvaldes Jan
Hagstrand som vice ordförande och John-Erik Johansson som kassör. På grund
av sjukdom kunde den sistnämnde inte delta i andra halvårets styrelsemöten. Strax
före årsskiftet avled hastigt Sten-Åke Jansson, sällskapets kanslist som de senaste
åren varit adjungerad sekreterare till styrelsen.
Datumen för 2015 års styrelsemöten var 28 januari, 2 mars, 27 april, 25 maj, 17
augusti, 14 september, 14 oktober, 23 november och 9 december.

Ekonomi: Underskott vändes till överskott

Det budgeterade underskottet på lite drygt 10.000 kr kunde med god marginal
undvikas. Utfallet i bokslutet blev i stället ett överskott på ca 10.000 kr. Det låga
ränteläget fick styrelsen att i slutet på året börja överväga en aktieplacering (låg
risk) av en del av sällskapets kapital, som vid årets slut uppgick till 373.981 kr.
Under kassörens sjukdomsperiod (se ovan) tog ordföranden tills vidare ett ökat
ansvar för sällskapets ekonomi.
Den viktigaste inkomstkällan för sällskapet är fortsatt medlemsavgifterna. Dessa
var oförändrade under 2015, vilket innebar 200 kr för enskilda medlemmar, 2.000
kr för ständiga medlemmar, 200 kr för föreningar, 250 kr för förbund och 250 kr
för familj. Inför årsmötet 2016 finns från styrelsen inget förslag om ändrade
avgifter, undantaget styrelsens förslag att företag som vill bli medlem ska betala en
medlemsavgift på 1.000 kr.

Antal medlemmar: Ett av de största sällskapen

Vid utgången av 2015 hade sällskapet 853 enskilda medlemmar (+56), 106
familjekort (+18), 169 ständiga medlemmar (-5), 86 anslutna föreningar (-6) och
15 anslutna förbund (oförändrat), innebärande ett sammanlagt medlemsantal på
1.129. Därmed är VIS ett av landets största idrottshistoriska sammanslutningar på
regional nivå. Andelen medlemmar som är 65+ uppgår till ca 90 procent. Den
äldste av medlemmarna är 100 år fyllda!

VISaren: Ny redigerare utsedd

För utgivningen av VISaren ansvarade en särskild redaktionskommitté. I denna
ingick Åke Ölvestad (sammankallande), Ingvar Börjeson, Kjell ”Keeper”
Emanuelsson, Håkan Halstensson och Patrik Sandin. Den sistnämnde ersattes i
slutet på året av Anders Ajaxson. Styrelsen tog också beslut om att inför 2016
byta redigerare, innebärande att tidningens redigerare därmed kommer att finnas
tillgänglig på hemmaplan (= i Värmland). Som redigerare återkommer NWTjournalisten Anette Persson, som innehade uppgiften 2009-2011. Hon ersätter
den numera i Stockholm bosatte Arvid Henriksson Klintberg.
Planenligt utkom VISaren 2015 med fyra nummer, vilket även har beslutats och
budgeterats för 2016.
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Idrottsvetartävlingen: Gamla mästare kom tillbaka

Idrottsvetartävlingen genomfördes som planerat i samarbete med Sveriges Radio
Värmland. Ansvariga för frågorna 2015 var trion Ingvar Börjeson
(sammankallande), John-Erik Johansson och Anders Ajaxson.
Årets tävling vanns av 2013 års mästare, nämligen Ove Sandberg och Kenth
Gustafsson som i finalen besegrade Björn Landegren och Ulf Johansson.
En viktig förändring av tävlingsbestämmelserna inför 2016 års tävling gjordes av
styrelsen vid sammanträdet i maj. Då beslöt styrelsen att det bakersta årtalet när
det gäller frågorna ska flyttas från 1945 till 1957, varefter det flyttas ett år i taget så
att det 2017 blir 1958, 2018 1959 osv.
Sedan John-Erik Johansson efter årets tävling bestämt sig för att lämna
tävlingskommittén, har i hans ställe Janåke Halth inträtt.

Kontaktpersonerna: Två sammankomster

Två gånger under året var kontaktpersonerna inbjudna av styrelsen till Karlstad:
första gången i maj (16/5) då upplevelsen av amerikansk fotboll (Carlstad
Crusaders) ingick i programmet, andra gången i december (2/12) till Seniorernas
hus i anslutning till idrottscaféet med den sedvanliga summeringen av idrottsåret
(se vidare nedan).
Vid utgången av 2015 upptog listan över kontaktpersonerna 37 namn, medan
vakanserna uppgick till fyra. Samtliga kontaktpersoner fick av styrelsen inbjudan
att delta i resan till Stockholm-Åland 8-9 mars, då bland annat ett besök på SVT:s
sportredaktion ingår i programmet.

Idrottscaféerna: Lapp på luckan flera gånger

Publiktillströmningen till idrottscaféerna på Seniorernas hus på Sundsta i Karlstad
fortsatte även under 2015 att vara god. Numera gäller att man måste ha
förhandsbokat biljett för att vara säker på att få plats. Lapp på luckan gällde bland
annat för tre av höstens caféer, där huvudpersonerna var skidåkaren Torgny
Mogren (2/9), dokumentärfilmaren Tom Alandh (23/9) och skridskoåkaren
Jonny Nilsson (4/11). Andra halvåret avslutades (2/12) med summeringen av
idrottsåret 2015, där sportcheferna Håkan Kamp (NWT) och Joakim Strand (VF)
deltog tillsammans med friidrottens generalsekreterare Sten Olsson och OSguldmedaljören Sten Holm (som ersatte Mats Fagerström).
Sedan Seniorernas hus blev den permanenta lokalen för idrottscaféerna i Karlstad
istället för Idrottens hus har det genomsnittliga besöksantalet fördubblats (från 40
till 80).
Årets första idrottscafé i Karlstad bjöd på det givna dragplåstret Leif ”Loket”
Olsson som huvudperson (28/1). Nästa café (25/2) handlade om den
legendariske spjutkastaren Erik Lemming, som Anders Borgström berättade om.
Övriga huvudpersoner under första halvåret var handbollsspelaren Per Carlén
(25/3) och överdomaren inom tennisen, Thomas Karlberg (22/4).
I gruppen som organiserar idrottscaféerna i Karlstad (inklusive Hammarö) ingår
Anders Borgström, Ingvar Börjeson, Inger Borgström, Evert Andersson och
Mats Larsson.
Övriga idrottscaféer i Värmland i sällskapets regi (= de lokala kontaktpersonerna)
genomfördes enligt följande:
24 april i Filipstad:
Fokus på den traditionsrika backhoppningen i Värmland
Verksamhetsberättelse 2014

Sida 2

6 maj i Torsby:
Huvudperson Emma Dahlström, totalvinnaren i Världscupen i slopestyle
12 maj i Charlottenberg:
Samarrangemang med hembygdsföreningen Köla Stämma
21 maj i Forshaga:
Idrottshistoriska profiler i kommunen
18 maj i Torsby:
Huvudperson Stellan Kvärre, f d sportjournalist på Dagens Nyheter
14 juli i Rännberg-Östmark:
Minneskväll om Kurt Axelsson, fotbollsproffset som avled 1984
1 oktober i Vitsand:
Fokus på Greavallen
15 oktober i Segmon:
Lokala idrottsprofiler i fokus
23 oktober i Årjäng:
Travhistoriskt café på Nordiska travmuséet
28 oktober:
Idrottscafé i Stavnäs
Ett nytt grepp togs under hösten i Forshaga, där gamla ishockeyprofiler
intervjuades inne på Ängevi (cafeterian) strax före flera av Forshaga IF:s
seriematcher av Jan Hagstrand och Ingvar Börjeson.

Övrigt
Hemsidan. Under året lämnade Jan Hagstrand hemsidesgruppen, så även Göran
Sandström. I stället för den sistnämnde har Janåke Halth trätt in. Kvar i gruppen
finns Roland Stridh. En nyhet är att VIS under året gjorde entré på Facebook.
Valberedningen. Styrelsen har under året haft flera besök av företrädare för
valberedningen (Anders Borgström och Björn Landegren).
Andra gäster. Styrelsen fick i maj besök av Karl-Erik Fahlstad, Köla Stämma,
som tog upp en diskussion om marknadsföringen av idrottscaféerna. I december
gästades styrelsen av Anna Bengtsson, Sisu idrottsutbildarna, som redovisade
bidragsmöjligheter som står till buds för sällskapet.
Stipendiatbeslut. I december bestämde styrelsen vem som ska tilldelas 2016 års
idrottshistoriska stipendium till Lennart Sundbergs minne. Namnet avslöjas inte
förrän i anslutning till årsmötet.
Hörna på gång. En idrottshistorisk hörna är under planering en trappa upp i
Seniorernas hus i Karlstad. Anders Borgström driver detta projekt, som innefattar
digitala möjligheter att se ett stort antal idrottshistoriska filmer.
Nu på DVD. Under 2014 inleddes projektet med att överföra filmerna från
Sällskapets genomförda idrottscaféer till DVD. Under 2015 har projektet, som
Håkan Halstensson ansvarat för, slutförts och nu finns cirka 100 idrottscaféer
från olika delar av Värmland att fritt låna från vårt kansli.
Hembygdsprojektet. Har fortsatt under året med Jan Hagstrand som ersättare
(andra halvåret) för Jan-Sture Larsson. Vid årsskiftet 2016/2017 ska detta projekt
vara avslutat.
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För styrelsen:

Patrik Sandin
Ordförande

Jan Hagstrand
Vice ordförande

John-Erik Johansson
Kassör

Anders Ajaxson
Ledamot

Ingvar Börjeson
Ledamot

Håkan Halstensson
Ledamot

Marie Henriksson
Ledamot

Mona Råberg
Ledamot

Åke Ölvestad
Ledamot
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