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Styrelsemöten
Till styrelseledamöter på två år valdes vid årsmötet i Umeå den 26 februari 2008 Leif Stening, Umeå
(omval), Karl-Ivar Åsander, Umeå (omval) och Lars Öster, Jörn (omval). Till styrelseledamot på ett år
(fyllnadsval) valdes Birger Boström, Skellefteå (nyval).

I samband med styrelsemötet i Skellefteå den 29 april 2008 avgick Leif Hellgren, Skellefteå
på grund av sjukdom. Han hade ett år kvar på sin mandatperiod och kom in i styrelsen 2001.
Styrelsen har under 2008 haft fem protokollförda sammanträden: 30 januari i Skellefteå, 26
februari i Umeå, 29 april i Skellefteå, 23 september i Hörnefors och 20 november i Umeå.

Idrottscaféträffar
Under året har fem idrottscaféträffar genomförts: en i Hörnefors, två i Skellefteå och två i
Umeå enligt följande:
Att samla Idrottstidningar
Caféträffen i Moröns BK:s klubblokaler i Skellefteå onsdagen den 30 januari 2008 hade
samlat 16 deltagare. Ivar Söderlind berättade än en gång om ”Att samla idrottstidningar
(Rekord-Magasinet och All Sport)”. Ivar visade och berättade denna gång om sin kompletta
samling 1942-1969 utifrån ett Skellefteåperspektiv, dvs. artiklar av Skellefteåjournalister,
lagbilder av fotbolls- och ishockeylag från Skellefteå och bilder/reportage om idrottare från
Skellefteå. Träffen var uppskattad av deltagarna.
B O Gullesjö berättade om sina 40 år i Skellefteå
Vid idrottscaféträffen i Skellefteå den 29 april i Morön BK:s klubblokaler berättade Bengt O
Gullesjö minnen från sina 40 år i Skellefteå (1960-2000). Kunnig utfrågare var Bo Fuhrman,
tidigare sportjournalist och numera ”enbart” allmänreporter på Norra Västerbotten. De 21
deltagarna stortrivdes och med så många idrottskunniga åhörare blev det anledning till många
följdfrågor och trevliga historier om Bengt O:s år som fotbollsledare, sportreporter, advokat
och politiker. Till den goda stämningen bidrog inte minst den gamle politiske motståndaren
Allan Boström, under många år ordförande i Skellefteå kommunfullmäktige.
Guld-Martin Lundström berättade om sitt skidlöparliv
Vid Idrottscaféet efter årsmötet i IFK Umeås klubblokaler den 26 februari berättade
snart 90-årige Martin Lundström, IFK Umeå (född 30 maj 1918) på ett suveränt sätt om
sitt skidlöparliv med fokus på Olympiska Spelen i St Moritz 1948 då han blev olympisk
guldmedaljör på 18 km och i stafett. Presentationen var oerhört uppskattad av de 20
deltagarna som även ställde många frågor om Martins karriär som skidåkare och
idrottsledare.
Hörnefors IF 100 år
Vid idrottscaféträffen i Hörnefors kommunhus den 23 september 2008 berättade
huvudskribenten Lennart Jonsson med hjälp av Dan Vähä, Göran Nordahl m fl om
Hörnefors IF 100 år utifrån den jubileumsskrift som sammanställts. Det bjöds också på
tillfälle att gå runt och titta på Nordahlsutställningen. Nio personer från Västerbottens
Guldklubb (som tilldelats Riksidrottsförbundets förtjänstmedalj) fanns på plats. Totalt
hade 22 personer samlats. Träffen var mycket uppskattad.
Umeå Sporthall 50 år
Vid idrottscaféträffen i Umeå den 20 november 2008 om ”Sporthallen 50 år” fick
idrottsledare och aktiva dela med sig av gamla eller nya minnen och episoder från Sporthallen
(Gammliahallen) i Umeå. Cafévärd och intervjuare var Rolf Sundström. Umeå kommun stod
för samtliga kostnader och bjöd på musikunderhållning och fika. Träffen i Gammliahallens Dhall var en stor succé med ca 250 deltagare (nytt deltagarrekord för våra caféträffar).

Visuellt och VIF:s minnesskrift
Medlemsskriften Visuellt har under året kommit ut med ett nummer, nr 34 i juni 2008
(huvudtema Rekordmagasinet och All Sport).

I samarbete med Västerbottens Idrottsförbund utgavs i början av november en minneskrift
med anledning av att Västerbottens Idrottsförbund (VIF) fyller 100 år 2008. Den omfattar 256
sidor i A4-format med 16 sidor + omslag i färg, upplaga 1350 ex. Alla länets föreningar och
länets Specialdistriktsförbund har fått ett gratisexemplar. Medlemmar i VIS erbjuds att köpa
skriften för 150 kronor. Försäljning äger rum under caféträffarna.
Det planerade sporthallsnumret av Visuellt, som skulle ha kommit ut i november 2008,
planeras komma ut i maj/juni 2009. Anledningen till förseningen är redaktionens omfattande
arbete med VIF:s minnesbok.

Hemsidan
VIS:s hemsida (www.visac.se) uppdateras regelbundet med bl a inbjudningar inför
caféträffarna och rapporter från genomförda caféträffar. Även medlemsskriften Visuellt läggs
in på hemsidan. Under 2009 kommer bilder och foton i större utsträckning läggas in på sidan.

Samarbete med Umeå kommun
Under 2008 har samarbetet med Umeå kommun (Umeå Fritid) fortsatt. Idrottscaféträffen i
Umeå den 20 november 2008 om ”Sporthallen 50 år” arrangerades i samarbete med Umeå
Kommun, som planerade träffen, stod för samtliga kostnader och bjöd på musikunderhållning
och fika. Kommunen kommer även att bekosta och hjälper till med material till Sporthallsnumret
av Visuellt (utgivning maj/juni 2009).

Samarbete med Västerbottens Idrottsförbund
Västerbottens Idrottsförbund (VIF) har i samarbete med VIS ge ut en minnesskrift med
anledning av att VIF fyller 100 år 2008. Caféträffarna om minnesskriften under våren 2009
samarrangeras av VIF och VIS.

Samarbete med SISU
Ett samarbete har inletts med SISU Västerbotten. Våra caféträffar klassas i fortsättningen som
kulturarrangemang och erhåller därmed ekonomiskt stöd från SISU.

Jubileumsutställning i Umeå den 7-28 september
Den 7-28 september visade Västerbottens Museum i samarbete med Västebottens Idrottsförbund och Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap en jubileumsutställning på Västerbottens
Museum i Umeå. Utställningen innehöll pressbilder, klubbnålar, tidningsurklipp, idrottstidningar, idrottslitteratur, fotoutrustning etc från hundra framgångsrika år.

Medlemskap
Sällskapet är medlem i Svenska Idrottshistoriska Föreningen

Medlemsantal
Den 31/12 2008 hade Sällskapet 168 medlemmar vilket är en ökning med 6 medlemmar på ett
år.
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