Styrelsens verksamhetsberättelse för
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap 2017
Årsmötet: denna gång i Arvika, genomgående omval
I Arvika genomfördes VIS-årsmötet 2017, närmare bestämt i stadens sporthall (cafeterian)
torsdagen den 30 mars. Inga nyval förekom utan omvalen var genomgående, vilket innebar att:
+ ordföranden Patrik Sandin omvaldes på ett år,
+ styrelseledamöterna Monica Råberg, Ingvar Börjeson, Håkan Halstensson, LarsErik Jansson och Torbjörn Eriksson omvaldes för en tvåårsperiod; styrelseledamöterna Anders
Ajaxson, Jan Hagstrand, Marie Henriksson, Åke Ölvestad och Janåke Halth har ett år kvar på sin
mandatperiod,
+ Kjell-Åke Andersson och Matz Svenneling valdes om som ordinarie revisorer och Inge
Johansson som revisorssuppleant,
+ valberedningen – Björn Landegren, Anders Borgström och Elisabeth Annersand – omvaldes
med Landegren som sammankallande.
I verksamhetsplanen, som antogs av årsmötet, finns ett av de större VIS-projekten hittills: att ta
fram en ”Wall of Fame” för den värmländska idrotten genom tiderna. Senare under året tillsatte
styrelsen en arbetsgrupp för uppdraget. I denna ingår Anders Borgström (sammankallande) och
Janåke Halth. Adjungerade är journalisterna Håkan Kamp och Joakim Strand. Uppdraget: att
arbeta med frågan under 2018 och senast årsskiftet presentera sitt förslag.
I samband med årsmötet tilldelades Säfflejournalisten Sven-Erik Dahlström 2017 års VISstipendium till Lennart Sundbergs minne. Han fick det för att han ”under ett halvt sekel,
huvudsakligen med Säffle-Tidningen som forum, lika uthålligt som insiktsfullt och stilsäkert ha
speglat idrotten och idrottslivet i sydvästra Värmland”.
Årsmötet avslutades med att OS-gymnasten Solveig Egman och Arvika Nyheters förre
chefredaktör Jan Nordenberg intervjuades av Anders Ajaxson. I årsmötet deltog ca 30 personer,
inklusive styrelsen.
Styrelsen och dess sammanträden: ett av höstmötena i Hagfors
Vid styrelsens konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet omvaldes Jan Hagstrand som
vice ordförande. Till kassörer utsågs Mona Råberg och Marie Henriksson och till sekreterare
Anders Ajaxson. Övriga ledamöter: Åke Ölvestad, Janåke Halth, Ingvar Börjeson, Håkan
Halstensson, Lars-Erik Jansson och Torbjörn Eriksson.
Datumen för styrelsens sammanträden 2016 var under första halvåret 23 januari, 6 mars, 30 mars
(konstituerande), 8 maj, och 12 juni samt under andra halvåret 21 augusti, 25 september, 30
oktober och 6 december. Sammanträdena var förlagda till Karlstad med undantag av det
konstituerande sammanträdet omedelbart efter årsmötet i Arvika (30 mars) och sammanträdet 30
oktober som hölls i Hagfors, där styrelsemötet föregicks av studiebesök i järnverket och på
Monica Z-museet.
Närvaron under årsmötet har även under 2017 varit mycket god.
Inbjudna gäster till styrelsen under året var, utöver valberedningen, NWT:s avgångne sportchef
Håkan Kamp och hans efterträdare på denna post, Solveig Voice.
En nyinförd, stående punkt på styrelsens dagordning 2017 har rubriken ”Förbättringsförslag”.
Några få av styrelsens ledamöter har utnyttjat denna möjlighet.

Ekonomin: fortsatt god
Bokslutet för 2017 redovisar ett överskott på ca 40.000 kr, vilket innebär att sällskapets ekonomi
är fortsatt god. Till detta har bland annat sällskapets aktieplaceringar (preferensaktier) bidragit,
vilket inneburit att 15.000 kr har kunnat tas med som en ny post i budgeten för 2018 under
rubriken ”Finansiella intäkter”. En framgångsrik, ny upphandling av tryckningen av VISaren
gjordes under 2017 med sänkta kostnader som följd utan att något byte av tryckeri krävdes.
Den i särklass största intäktsposten i budgeten är de individuella medlemsavgifterna som nästa år
beräknas uppgå till 177.000 kr.
Medlemsläget: återigen ”all time high”
Medlemsökningen fortsätter och det sammanlagda antalet medlemmar, alla kategorier inräknade,
uppgick vid årets utgång till 1.339, vilket återigen är ”all time high” för sällskapet. Sedan
millennieskiftet (1999-12-31) har de enskilda medlemmarna ökat från 514 till 927 och de ständiga
medlemmarna från 120 till 161. Däremot har antalet föreningar som är VIS-medlemmar minskat
under samma period: från 115 till 82. Också antalet VIS-anknutna förbund har blivit färre – vid
senaste årsskiftet uppgick de till 16 jämfört med 29 när 1900-talet tog slut.
Samtliga kategorier per 2017-12-31 med siffrorna ett år tidigare inom parentes: Enskilda 927
(892), familjekort 149 (128), ständiga 161 (165), föreningar 86 (84) och förbund 16 (16).
Under 2017 tillkom flest nya medlemmar i Karlstad (+27), Torsby (+15) och Forshaga (+14). Av
de ny medlemmarna under förra året är 15 bosatta utanför Värmland
Tråkigt nog kunde inga nya medlemmar alls rekryteras under 2017 i sju av landskapets 18
kommuner: Degerfors, Eda, Filipstad, Karlskoga, Munkfors, Storfors och Årjäng.
VISaren: Fortsatt hög ambitionsnivå
Redaktionskommittén har under året bestått av Åke Ölvestad, Ingvar Börjeson, Håkan
Halstensson och Anders Ajaxson samt avslutningsvis av Håkan Kamp; den sistnämnde – en
mycket viktig förstärkning! – är från slutet av 2017 adjungerad till kommittén. NWT-journalisten
Anette Persson har även 2017 varit tidningens redigerare. Hennes i december utsedde
efterträdare, NWT-kollegan Erik Bonde, kommer i första hand att under 2018 ansvara för
tidningens redigering.
Konstaterandet i förra årets verksamhetsberättelse om VISaren 2016 – att utgåvorna
genomgående höll hög standard och att temainriktningen positivt bidragit till detta – får även
sägas gälla utgivningen av VISaren 2017. Det är svårt att hitta motsvarande höga ambitionsnivå
hos någon av motsvarande tidningar (ett 20-tal) som ges ut av landets idrottshistoriska sällskap
och föreningar.
Bandy-Värmland var huvudtemat i årets första nummer, medan nr 2/2017 var ett specialnummer
med anledning av Riksidrottsmötet i Karlstad 19-21 maj, där bland annat Karlstads idrottshistoria
och NWT:s guldmärke särskilt uppmärksammades. Nummer 3/2017 blev i hög grad ett
minnesnummer om ishockeyspelaren Nisse Nilsson, som avled under sommaren, och nr 4/2017
hade längdskidåkningen på 1950-talet som huvudtema. I årets tredje nummer inleddes en
presentation av den värmländska dagspressens sportsidor, som får en fortsättning under 2018.
Idrottsvetartävlingen: Nu är det slut
Tävlingskommittén var 2017 identisk med redaktionskommittén. Segrande par blev BjörnLandegren-Gert Classon, som därmed upprepade sin seger från 2016. Försöket att öka antalet
tävlande lag genom att förlägga kvaltävlingen till två orter, Karlstad och Arvika, slog slint; i själva
verket minskade antalet lag från 28 till 21.

I samförstånd mellan tävlingskommittén och P4 Radio Värmland togs på höstkanten beslutet att
låta 2017 års tävling vara den sista. I princip har samma koncept för lagtävlingen gällt sedan 2006
– premiäråret 2005 var tävlingen individuell – och svårigheterna att förnya tävlingen har blivit
alltmer påtagliga. Inte någon gång under de 13 åren har något lag med kvinnlig deltagare kunnat
nå semifinalnivån. Inte heller har det gått att få några andra sällskap-radiostationer att starta
motsvarigheter till vår idrottsvetartävling. I slutet på året tillsatte styrelsen en arbetsgrupp med
uppgift att hitta en quiz-variant i regi av VIS som ska kunna sjösättas under 2018.
Kontaktpersonerna: inga nya idrottsprofiler ”skyltade”
Organisationen med kontaktpersoner i alla 18 kommunerna, vid årets utgång totalt 36 personer,
medverkar till att göra VIS till ett sällskap för hela Värmland. Personerna, tyvärr enbart män,
utför olika typer av insatser för att främja verksamheten, bland annat anordnande av
idrottscaféer, stöd till VISaren och rekrytering av nya medlemmar. Senare års tillkomna uppgift –
att förmå kommunerna att anamma idrottsprofiler i namngivningen av gator-vägar-platser –
ledde inte under 2017 till något konkret resultat hos de kommuner som kontaktats: Hagfors,
Torsby, Forshaga och Kristinehamn.
Under året har kontaktpersonerna och styrelsen haft en sammankomst, vilket skedde under en
resa till Åland i september. På vägen till färjan gjordes ett besök på Stockholms olympiastadion
(OS 1912). Denna anrika anläggning presenterades av företrädare för SGIF, Sveriges
Centralförening För Idrottens främjande. Även Djurgårdens IF med kansli med mera i lokalerna,
presenterades. Anders Borgström, nyligen återvänd till Sverige, berättade under hemfärden från
Åland om sitt dryga halvår som spjuttränare i Taiwan. Under resan fanns också gott om tid för
trevlig samvaro med och diskussioner mellan medföljande kontaktpersoner och styrelsen. Tyvärr
saknades representation från sju av kommunerna.
En stor del av styrelsen, några kontaktpersoner och ett antal andra medlemmar deltog i dagsresan
till Lima och Sixten Jernbergs museum den 4 maj. Under uppresan besöktes även Ambjörby, där
Nordvärmlands FF breda verksamhet presenterades av Torbjörn Persson.
Idrottscaféerna: Ulf och Anders delade i Karlstad
På grund av utlandsvistelse för Anders Borgström (friidrottsengagemang i Taiwan) gick Ulf
Karlsson in som vikarierande programledare i Seniorernas hus under första halvåret, varefter
Anders återkom och återtog ansvaret under andra halvåret.
Tre gånger anknöt idrottscaférna i Karlstad till VISarens innehåll: dels till genomgången av
Karlstadsfotbollen (nr 3/2016), dels till den inledda artikelserien om sportjournalistiken (nr
3/2017), dels till temanumret om Värmlandsbandyn (nr 1/2017). Vidare uppmärksammades den
allvarsamma frågan om ishockeyns huvudskador, alltmera aktuell, under ett av första halvårets
idrottscaféer i Karlstad.
Två debutanter ingick i panelen som i december summerade det värmländska idrottsåret; detta i
form av NWT:s nya sportchef Solveig Voice och VF:s Johan Ekberg, som ersatte de ”mångåriga”
Håkan Kamp och Joakim Strand från respektive tidning. Konsekvenserna för
sportsidorna/sportredaktionerna av NWT:s köp av VF var ett huvudämne under denna kväll. En
av dessa konsekvenser är en minskning av VF:s sportredaktion från fem till två medarbetare.
Nytt publikrekord för VIS-arrangemang (drygt 240 personer) inom slogs när VIS tillsammans
med Forshaga kommun och Forshaga IF i november inbjöd till en minneskväll, i föranledd av
ishockeyspelaren Nisse Nilssons bortgång i somras.
Anknöt till VISaren, temat om längdskidningen i nr 4/2017, gjorde två av höstens idrottscaféer
under rubriken ”Skidor till kaffet”. Särskilt välbesökt var arrangemanget på Biblioteket den 3
oktober, där bland annat OS-deltagarna Lasse ”Finnskoga” Olsson (live) och Toini Gustafsson
(per telefon) fanns med.

Styrelsen ser mycket positivt på det ökade samspelet mellan VISarens innehåll och
idrottscaféernas program.
Skrivelser gav resultat
I mars fick VIS besök av representanter från Svenska Bandyförbundet med anledning av hur
verksamhetsberättelserna från bandyns storregioner kraftigt reducerats jämfört med tidigare,
vilket påtalades i en skrivelse från VIS till förbundet i december 2016. Bot och bättring utlovades
från gästerna.
I november påtalade VIS i framstötar till Värmlands Ishockeyförbund och NWT:s sportchef att
de i tidningarna frånvarande publiksiffrorna från matcherna, närmast division II Västra C, ur
idrottshistorisk synpunkt är minst lika viktiga som andra matchfakta. Resultatet blev att
publiksiffrorna numera finns införda i såväl NWT som VF.
Kansliet: Arbetsfördelningen diskussionsämne
Bemanningen av kansliet har under 2017 delats mellan Mona Råberg och Lars-Erik Jansson.
Deras arbetsinsatser har utförts på samma ideella villkor som gäller för VIS-företrädare i andra
sammanhang, till exempel redaktionskommittén och de som är engagerade för idrottscaféerna.
Mona Råberg framförde i styrelsen i början på hösten att arbetsfördelningen hos
kanslipersonalen borde tydliggöras bättre, vilket även Håkan Halstensson underströk genom en
skrivelse i december. Under denna månad förde ordföranden samtal med kanslisterna om läget.
Med hänvisning till ovannämnda föreslår styrelsen årsmötet:
att verksamhetsberättelsen för det framgångsrika året 2017 godkänns och läggs till handlingarna
Karlstad den 19 februari 2018
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