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Styrelsesammanträden
Styrelsen har under 2011haft sju protokollförda sammanträden: 20 januari i Umeå, 9 mars i
Umeå, 13 april i Skellefteå, 15 juni i Umeå, 22 september i Umeå, 26 oktober i Umeå och 29
november i Umeå. Vid fem sammanträden i Umeå har högtalartelefon använts och
Skellefteåborna har haft möjlighet att delta via telefon.

Årsmötet i Skellefteå
Årsmötet i Skellefteå Skidklubbs lokaler den 13 april 2011 hade samlat 19 deltagare.
Årsmötet inleddes med en presentation av sällskapet samt parentation med en tyst stund till
minne av de tidigare styrelseledamöterna Erik Svensson, Umeå och Leif Hellgren, Skellefteå
som båda avlidit under verksamhetsåret. Ivar Söderlind, Umeå, omvaldes till ordförande på ett
år. Omval på två år blev det av Birger Boström, Skellefteå och Lars Lindgren, Umeå. Nya i
styrelsen på två år blev Staffan Brännström, Skellefteå och Gustaf Björklund, Umeå. Båda har
ett stort idrottshistoriskt intresse och en gedigen bakgrund som idrottsledare. Lars Öster, Jörn,
som nu lämnade styrelsen efter 12 år, valdes till Sällskapets allra första hedersledamot och till
ny ledamot i valberedningen.

Genomförda caféträffar
Under 2011 har Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap genomfört sex uppskattade
caféträffar:
Den 20 januari 2011 var det idrottscaféträff med anrika Umedalens IF som fyllt 75 år (1935 2010). I Musköten vid Umedalens Idrottsplats hade 30 intresserade mött upp och alla fick en
liten jubileumsskrift i vilken föreningens 15 senaste år hade sammanfattats. De sextio första
åren har beskrivits i tidigare utgivna skrifter.
Den 9 mars 2011 genomfördes idrottscafé i Gammliahallen Umeå med temat ”Västerbottens
Innebandyförbund 25 år”. Västerbottens innebandyförbunds ordförande Stefan Hildingsson,
lotsade tillsammans med Anders Hedman, pionjär inom innebandyn, och Patrik Eklund,
tränare i Umeå City IBK, den drygt 15 personer starka mötesgruppen genom innebandyns
drygt 25 år långa historia. Träffen avrundades med att deltagarna såg Umeå City - Warberg i
herrarnas Superliga.
Den 13 april 2011 (efter årsmötet) var det en uppskattad och intressant idrottscaféträff i
Skellefteå under rubriken ”Längdskidåkning i Skellefteå.” På plats var skidlegendarer som
Lennart ”Lill-Järven” Larsson, Martin Lundström och Jalle Svensson. Träffen avslutades med
att Thomas Granlund redogjorde för sitt arbete som teknisk delegat ute i den stora
internationella längdåkningsvärlden. Vid träffen fanns 19 personer på plats.
Den 21 juni 2011 var det för första gången någonsin idrottscaféträff i Storuman under temat
”Skidskytte och armbrytning i Västerbotten – historia och nutid ”. Världsmästarinnan Heidi
Andersson, olympiske mästaren Björn Ferry och VM-medaljören Tage Lundin deltog. De
drygt 30 deltagarna tyckte att det varit en trevlig, intressant och lärorik afton.
Den 22 september 2011 hade VIS kallat till en caféträff i IFK Umeås klubblokal på
Hyggesvägen i Umeå. Ämnet för kvällen var ”Tyngdlyftning i Västerbotten – historia och
nutid” och 24 intresserade hade sökt sig till träffen. Olof Lodin och Tomas Wermelin var de
som berättade om hur tyngdlyftarna har haft det genom åren i ett samtal som leddes av VIS:s
ordförande Ivar Söderlind. Förre lyftaren Erik Henriksson bidrog också till intressanta
berättelser från sin aktiva tid, ungefär mellan 1945 och 1975.
Den 29 november 2011 hade VIS under ett par kvällstimmar en intressant och lärorik
idrottscaféträff om ”Badmintonsportens historia i Västerbotten.” 14 deltagare hade samlats i
FK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen. Ivar Söderlind ledde träffen och

badmintonprofilerna Lennart Fällgren, Kurt Knutson och Ann-Gerd Sjöström berättade om
badminton i Umeå och övriga länet från 1960-talet fram till idag
Den planerade idrottscaféträffen ”Idrotten i Malå förr och nu” den 25 oktober i Malå blev
inställd.

Visuellt
Nummer 37 av medlemsskriften Visuellt på 66 sidor (huvudtema tema Alfabilder) gavs ut
under 2011.

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. Med början 2011 läggs kortfilmer och filmsnuttar med idrottshistoriskt
intresse successivt in på hemsidan under rubriken *Filmer, t ex. SM på skidor 1945, SM på
skidor 1959, Vasaloppet 1937 med Arthur Häggblad, Vasaloppet 1955 med Martin
Lundström och Gunnar Karlsson, Så minns vännerna Assar Rönnlund, När IFK Norrköping
var seriefigur (Gunnar Nordahl medverkar), Guldbröderna (om bröderna Nordahl och deras
föräldrar) osv.

Samarbete med Umeå, Skellefteå och Lycksele kommun
Under 2011 har samarbetet med Umeå, Skellefteå och Lycksele kommun fortsatt genom att alla
tre kommunerna ger ett värdefullt ekonomiskt stöd till VIS.

Samarbete med Västerbottens Idrottsförbund
Samarbetet med Västerbottens Idrottsförbund (VIF) har fortsatt under 2011. I samband med
VIF:s flyttning till lokaler i Dragonskolan, Umeå hösten 2011 fick VIS överta ett 20-tal
kartonger med idrottshistorisk litteratur.

Samarbete med SISU
Även samarbetet med SISU Västerbotten har fortsatt under 2011 genom att våra caféträffar
klassas som kulturarrangemang och SISU ger ett visst ekonomiskt stöd.

Medlemskap
Sällskapet är medlem i Svenska Idrottshistoriska Föreningen

Medlemsantal
Den 31/12 2011 hade Sällskapet 194 registrerade medlemmar varav 162 hade betalat
medlemsavgiften för 2011.

Umeå och Skellefteå i mars 2012
Styrelsen

