Verksamhetsplan 2019
I. Basverksamhet
1. Aktiv medlemsrekrytering så att vi kan behålla antalet medlemmar på minst samma nivå
som föregående år. Detta kräver att medlemsrekrytering, särskilt i kommuner, där vi har
dålig täckning, måste bli mer offensiv samt fortsatt aktiv medlemsvård och
medlemrekrytering med särskild inriktning mot kvinnor, föreningar och
specialdistriktsförbund. Idrottscaféerna och andra aktiviteter, typ marknader, används för
att värva nya medlemmar. Rekryteringskommittén organiserar arbetet. Målet 2019: minst
100 nya medlemmar.

2. Medlemstidningen VISaren, sällskapets idrottshistoriska magasin, ges ut varje kvartal
(mars, juni, september, december) med ambitionen att vara en journalistisk och informativ
produkt av god kvalitet. Såväl lokala som regionala perspektiv präglar det idrottshistoriska
innehållet. VISaren har en given plats i ansträngningarna att rekrytera nya medlemmar.

3. Idrottshistoriska caféer genomförs, gärna i samarbete med lämplig samarbetspartner.
Caféer på mindre orter prioriteras. Caféerna utför Karlstad, minst sex under året, ska
planeras med aktiv medverkan även från styrelsen. Samarbete med de lokala
hembygdsföreningarna eftersträvas.

II. Samarbeten
1. Fortsatt samverkan med Värmlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och
Föreningsarkivet.

2. Samarbetet mellan VIS och de lokala idrottshistoriska föreningarna i Kristinehamn,
Karlskoga och Storfors fortsätter.

3. Samarbetet med övriga idrottshistoriska organisationer i landet, speciellt med Westgöta
och Örebro läns idrottshistoriska sällskap, fortsätter.

III. Wall of fame

1. Slutföra VIS-projektet ”Wall of fame” och planera genomförandet av vandringsutställningen
till landskapets 18 kommuner
IV. Pågående

1. Två möten arrangeras mellan kontaktpersonerna och VIS styrelse.

2. Om lämplig kandidat finns, dela ut Värmlands Idrottshistoriska Sällskaps stipendium till
Lennart Sundbergs minne.

3. Medlemmarna erbjuds olika typer av förmåner sam t.ex. rabatterade priser vid inträde till
idrottsarrangemang, vid studiebesök och resor. Här kan medlemmarnas e-post-adresser
lämpligen användas.

4. Initiera att idrottsmän, idrottskvinnor och idrottsledare aktualiseras i kommunernas
namnberedningsarbete.

5. Engagera oss i den årliga arkivdagen.

6. Några gånger under året inbjuds till styrelsesammanträde för erfarenhetsutbyte person,
som vi antingen anser bör veta mer om vår verksamhet och våra framtidsplaner eller som
har kunskaper och erfarenheter av intresse för VIS.

7. Uppföljning av verksamhetsplanen görs två gånger årligen, förslagsvis vid
sammanträdena i april och oktober.

