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Styrelsesammanträden
Styrelsen har under 2012 haft sju protokollförda sammanträden: 30 januari, 14 mars, 25 april, 14
juni, 11 september, 7 november och 5 december. Fem sammanträden har ägt rum via telefon med
Umeåborna placerade på IFK Umeås kansli i Umeå (högtalartelefon) och Skellefteåborna har då haft
möjlighet att delta via telefon. Vid ett sammanträde var styrelsen samlad i Skellefteå (30/1) och vid
ett sammanträde i Umeå (14/3).
Årsmötet i Umeå
Årsmötet i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen den 14 mars 2012 hade samlat 14 deltagare.
Ivar Söderlind, Umeå, omvaldes till ordförande på ett år. Omval på två år blev det av Leif Stening,
Umeå, Gunnar Eriksson, Umeå, Eskil Tåg, Skellefteå och Karin Holmgren, Umeå. Staffan
Brännström, Skellefteå valdes om på ett år (fyllnadsval). Till valberedningen nyvaldes Lars-Olof
Hansson, Umeå (sammankallande) och omvaldes Ivar Söderlind, Umeå och Lars Öster, Jörn. Omval

blev det även av Ivan Forsgren, Umeå och Tore Brännlund, Umeå som revisorer och av S O
Lindqvist, Umeå som revisorssuppleant.
Den ekonomiska berättelsen lades utan debatt till handlingarna, balans- och resultaträkning
fastställdes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Det beslutades om oförändrade årsavgifter. Inga motioner och styrelseförslag förelåg. Förslag till
budget och verksamhetsplan för 2012 föredrogs och godkändes utan diskussion. Under punkten
övriga frågor uppmanades mötesdeltagarna att komma in till styrelsen med förslag på ämnen för
kommande caféträffar.
Genomförda caféträffar
Under 2012 har Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap genomfört sju idrottscaféträffar, som alla
varit mycket uppskattade. Fyra träffar har genomförts i Umeå, två i Skellefteå och en i Tegsnäset. I
Visuellt presenteras referat och foton från alla träffar. Flertalet caféträffar har även uppmärksammats
i Västerbottens-Kuriren (på familjesidan) och ofta även i Västerbottningen medan Norran inte alls
”bryr sig” när vi har idrottscafeträffar i norra länsdelen. Följande caféträffar har genomförts under
2012:
Den 30 januari i Idrottens Hus i Skellefteå: ”Sunnanå SK - klubben med en egen föreningsidé som
gick från byafotboll (Lunds FF) och blev bäst i Europa”. Inbjudna var före detta spelare och ledare
från Lunds FF och Sunnanås SK, medlemmar i Sällskapet och övrig intresserad allmänhet. Staffan
Brännström var koordinator. (29 deltagare).
Den 4 mars i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19, under rubriken ”Boxning – en klassisk
idrott i Västerbotten”. Fyra ledare och f d aktiva från boxningen i Umeå hade mött upp och berättade
till boxningsbilder och film om sin idrott både idag och förr inför de frågvisa åhörarna. Ivar
Söderlind var koordinator. (20 deltagare)
Den 24 april i anslutning till Tegsnäsets fabrikslokaler i Tegsnäset: ”Tegsnässkidan - en hundraårig
tradition”. Inför de intresserade och frågvisa deltagarna berättade Tomas Nilsson och hans söner
Benny och Jimmy om företagets historik, utveckling och tillverkningen av de berömda skidorna. (20
deltagare)
Den 14 juni i IFK Umeås klubblokaler med rubriken ”En historisk odyssé genom olympiska spel.
Daniel Lindgren berättar ur sin nyutkomna OS-bok.” Träffen inleddes med att ”Guld-Martin”
Lundström delade ut 2011 års stipendium ur sin skidfond till IFK Umeås lovande skidtjej Jonna
Sundling. Sedan tog Daniel Lindgren från Vägsele över och berättade ur sin nyutkomna mycket
intressanta OS-bok. (55 deltagare)
Den 19 september i Pressrummet, Skellefteå Kraft Arena: ”Friidrottens utveckling i norra länsdelen
med fokus på Skellefteå AIK”. Specialinbjudna var nuvarande och tidigare aktiva/ledare i Skellefteå
AIK Friidrott . Staffan Brännström var koordinator. (27 deltagare).
Den 24 oktober i IFK Umeås klubblokaler ”Friidrottens historia i Västerbotten med fokus på södra
länsdelen”. Specialinbjudna var nuvarande och tidigare aktiva/ledare från södra länsdelen som
berättade till friidrottsfoton från förr och nu. Inledningsvis berättade Viktoria Tegenfeldt om
tävling/träning och svarade på många frågor från de intresserade åhörarna. Koordinator var Ivar
Söderlind. (38 deltagare)
Den 14 november i IFK Umeås klubblokaler: ”Brottning - en idrott med långa traditioner i
Västerbotten.” Med hjälp av foton från olika tidepoker berättade ledare, f d aktiva och andra
intresserade om brottningens utveckling. Kvällen avslutades med att tre av Umeå IK:s lovande
brottarungdomar Samuel Eriksson, Tilda Tärnklev och Julius Tärvklev uppvisningsbrottades på
brottningsmattan som riggats upp i IFK Umeås klubblokaler. Ivar Söderlind var koordinator. (25
deltagare).

Samlingar i Glashuset, Umeå
Den 3 maj 2012 deltog Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap när samlarföreningen ”Bothnia
Antiqua” hade bokat in Glashuset på Rådhustorget i Umeå. Ivar Söderlind visade upp en del ur sina
samlingar och berättade om Sällskapet verksamhet. Bland annat visade han ett antal årgångar av
klassiska Rekord-Magasinet och originalbilder med de 20 fotbolls- och ishockeylag från länet som
platsade i denna mytomspunna idrottstidning åren 1946-1967.
Visuellt
Under 2012 har det kommit ut två nummer av Visuellt på vardera 72 respektive 68 sidor. Nr 38, april
2012 hade ”Skidskytte i Västerbotten” som huvudtema och nr 39, november 2012 hade ”OS i
Stockholm 1912” som huvudtema . Båda numren har uppmärksammats på Västerbottens-Kurirens
kultursidor och fått ett positivt mottagande bland Sällskapets medlemmar.
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 . Nytt
under 2012 är bl a ytterligare filmer (på Youtube) från Vasaloppet och SM på skidor har lagts in
under rubriken ”Filmer”.
Bildarkiv
VIS har under 2012 påbörjat arbetet med ett sammanställa ett digitalt bildarkiv med idrottsbilder från
början av 1900-talet fram till idag. Redan nu har vi ett par tusen bilder i våra datorer. Ansvariga för
detta arbete är Anders Rönnlund på IFK Umeås kansli, förre pressfotografen på Västerbottens
Folkblad Hans-Olof Lundqvist och Ivar Söderlind, redaktör för Visuellt. Ett stort tack till
Folkrörelsearkivet i Skellefteå som gett oss tillgång till Tage ”Tess” Sandbergs omfattande bildarkiv
inskannat på CD-skivor. Tage var journalist på Nordsvenska Dagbladet i Skellefteå fram till
tidningens nedläggning 1958.
Bandade intervjuer
Under 2012 har Eskil Tåg, Staffan Brännström och Birger ”Bibo” Boström fortsatt att göra intervjuer
i norra länsdelen med äldre idrottsledare och f d aktiva. Intervjuerna redigeras, samlas på CD-skivor
och skrivs även ned tillsammans med unika idrottsbilder. Allt finns samlat hos VIS och kommer allt
eftersom att finnas till försäljning.
Samarbete med länets kommuner
Under 2012 har samarbetet med Umeå, Skellefteå och Lycksele kommun fortsatt. Under 2012 har även
ett samarbete med Åsele kommun inletts. Alla fyra kommunerna ger ett värdefullt ekonomiskt stöd till
VIS.
Idrottshistorisk litteratur från Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Från Folkrörelsearkivet i Västerbotten (Umeå och Skellefteå) har VIS fått överta ett 20-tal kartonger
med värdefull idrottshistorisk litteratur, årsböcker, inbundna Visuellt m m.
Bengt Forsmans arkiv
VIS har även övertagit unikt arkivmaterial från förre VIS-ordföranden Bengt Forsmans dödsbo i
form av bilder, idrottstidningar, tidningsurklipp, protokoll, verksamhetsberättelser, minnesböcker
osv.
Samarbete med Västerbottens Idrottsförbund och SISU
Samarbetet med Västerbottens Idrottsförbund och SISU Västerbotten har fortsatt under 2012 genom
att våra caféträffar klassas som kulturarrangemang och genom att SISU gett ett visst ekonomiskt och
administrativt stöd. Caféträffen i Skellefteå den 30 januari (med Sunnanå SK) ägde rum i SISU:s
lokaler i Idrottens Hus och organiserades med hjälp av SISU.

Projekt med bidrag från Allmänna Arvsfonden
Sunnanå SK och Skellefteå Handikapp IF har ansökt om bidrag från Allmänna arvsfonden till
projektet ”Idrott, könsroller och handikapp”. Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap genom Eskil
Tåg och Staffan Brännström från Skellefteå har initierat projektet och utarbetat en projektplan.
Bakgrunden till studien är att vi ofta blir påminda om könsrollernas betydelse för möjligheterna att
utöva idrott på lika villkor. Hur är det med könsrollernas betydelse för personer med
funktionsnedsättning? Upplevs genusperspektivet på liknande sätt inom handikappidrotten som inom
annan idrott (fokus på damfotbollen). Hur har detta förändrats över tid? Dokumentation tas fram
bland annat genom intervjuer/enkäter med äldre och yngre idrottsledare och aktiva, genom
dagboksanteckningar, genom befintligt historiskt material, genom material från TV- och
radioprogram osv. Samarbetsorganisationer är bland annat Synskadades Riksförbund, Skellefteå
Kommun, SISU Västerbotten och Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap. Sunnanå SK, Skellefteå
HIF och Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap planerar att ordna träffar för en framtida uppföljning
och informera om resultaten.
Film om ”Guld-Martin” Lundström
En film om skidåkaren Martin Lundström håller på att tas fram. Eskil Tåg representerar VIS i den
arbetsgrupp som håller i trådarna. Förhoppningsvis skall filmen vara klar och kunna visas under
Kulturhuvudstadsåret 2014.
Medlemskap
Sällskapet är liksom tidigare år medlem i Svenska Idrottshistoriska Föreningen.
Medlemmar
Den 31 december 2012 hade VIS 198 medlemmar i sin medlemsmatrikel vilket är fyra fler än vid
förra årsskiftet. I nr 39 av Visuellt presenterades en uppdaterad medlemsförteckning
Medlemsavgifter
Följande oförändrade medlemsavgifter gäller för 2013:
Enskilda personer = 100kr
Förbund och organisationer = 250kr
Idrottsföreningar = 150kr
Kommuner = 10 öre per invånare.
Styrelsen vill till slut tacka alla medlemmar, föreningar och andra idrottshistoriskt intresserade
personer och organisationer för medverkan och stöd i vårt idrottshistoriska arbete. Inte minst vid våra
caféträffar visar medlemmarna ett härligt engagemang. Ett speciellt tack till Skellefteå, Umeå,
Lycksele och Åsele kommun för värdefullt ekonomiskt stöd. Vi riktar också ett stort tack till
Folkrörelsearkivet i Västerbotten (Umeå och Skellefteå) liksom till Bengt Forsmans söner för att vi
fått överta unikt idrottshistoriskt arkivmaterial (totalt ca 25 kartonger). Tack även till Västerbottens
Idrottsförbund och SISU Västerbotten för ekonomisk och administrativ hjälp. Vi tackar slutligen
även Västerbottens Kuriren och Västerbottningen för att det skrivs om våra caféträffar. Att Visuellt
uppmärksammas på VK:s kultursidor (tack Per Runesson) känns enormt bra. Ett varmt tack för allt
stöd under 2012!
Umeå och Skellefteå i april 2013
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Valberedningens förslag till årsmötet i Skellefteå den 24 april 2013

1. Ordförande (mandattid 1 år)
Förslag: Ivar Söderlind, Umeå (omval)
2. Fyra styrelseledamöter
Förslag: Lars Lindgren, Umeå
(omval 2 år)
Gustaf Björklund, Umeå
(omval 2 år)
Staffan Brännström, Skellefteå
(omval 2år)
Marika Eserstam Kjellsson
(nyval 2 år)
Inger Nilsson, Umeå
(fyllnadsval på ett år efter Karin Holmgren)
Leif Stening, Gunnar Eriksson och Eskil Tåg har alla ett år kvar på mandattiden
3. Två ordinarie revisorer
Förslag: Ivan Forsgren, Umeå (omval 1 år)
Tore Brännlund, Umeå (omval 1 år)
4. En revisorssuppleant
Förslag: S O Lindqvist, Umeå (omval 1 år))
5. Utseende av hedersledamot
Förslag: Valberedningen föreslår att Birger Boström, Skellefteå, utses till Hedersledamot
i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap.
Valberedningen

Lars-Olov Hansson, Umeå
Sammankallande

Ivar Söderlind, Umeå

Lars Öster, Jörn

Verksamhetsplan 2013
Styrelsemöten
Totalt sju styrelsemöten planeras under 2013 varav fem telefonmöten och ett möte vardera i Umeå
respektive Skellefteå.
Idrottscaféträffar
Följande idrottscaféträffar är genomförda/planeras under 2013:
30 januari i Umeå: ”Sventa Engqvist – den legendariske ishockeymålvakten – berättar
idrottsminnen”.
27 februari i Umeå: ”Aktuellt om idrottsskador med en historisk inledning” med
överläkare Magnus Högström och doktor Jan Björnebrink..
15 april i Umeå. ”Vägledning till Solskensolympiaden 1912” med Åke Jönsson. Under cafeträffen
har VIS besök av ”Musei- och idrottshistoriska kommittén (MU)” från ”Centralföreningen för
idrottens främjande”.
24 april i Skellefteå ”Handikappidrotten i Skellefteå med omnejd utifrån dåtid, nutid och framtid”
September i Umeå. Preliminär rubrik: ”Idrottsliv på Norrbyskär 1900 -1953”
Oktober i Skellefteå. Preliminär rubrik: ”Bandy med fokus på norra länsdelen”.
November i Umeå . Preliminär rubrik: ”Idrottshistoria i arkiven”, professor Jan Lindroth, Stockholm
berättar .
Publikationsverksamhet
Medlemsskriften Visuellt planeras komma ut med två nummer under 2013, ett i juni och ett i
december. Båda numren planeras omfatta 70 sidor inklusive färgomslag.
Bandade intervjuer
Bandning av intervjuer med idrottare och ledare från förr går vidare med Eskil Tåg och Staffan Brännström
som ansvariga.

Hemsidan
VIS:s hemsida (www.visac.se) skall liksom tidigare uppdateras regelbundet med inbjudningar inför
caféträffarna, rapporter från genomförda caféträffar, filmer etc . Även medlemsskriften Visuellt läggs
in på hemsidan. Under 2013 kommer alla de 39 nummer som kommit ut sedan starten 1988 att kunna
läggas in på hemsidan. Alla nummer kan då även tryckas upp och säljas till självkostnadspris.

Bildarkiv
Arbetet med att utveckla VIS:s digitala bildarkiv med idrottsfoton från Västerbotten skall
intensifieras. Ytterligare foton från början av 1900-talet fram till idag skall tas fram och läggas in i
våra datorer och sökrutinerna skall utvecklas.
Information via e-post
Under 2013 skall liksom tidigare information om Sällskapets verksamhet regelbundet skickas ut via
e-post till medlemmarna. Registret med e-postadresser uppdateras kontinuerligt och vid årsskiftet
2012-2013 fanns 120 medlemmar med i registret..
Medlemsdrive
Medlemsdriven fortsätter. VIS siktar på att öka medlemsantalet från 198 medlemmar vid årsskiftet till
minst 230 medlemmar vid årets slut. Ambitionen är då också att alla länets 13 kommuner skall vara
betalande medlemmar, att idrottsföreningar och Specialdistriktsförbund skall uppmanas gå med
liksom icke medlemmar som deltar vid idrottscaféträffarna.
Medlemsavgifter
Oförändrade medlemsavgifter föreslås under 2013:
Enskilda personer = 100kr
Förbund och organisationer = 250kr
Idrottsföreningar = 150kr
Kommuner = 10 öre per kommuninvånare..
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Styrelsen I Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

Västerbottens
Idrottshistoriska
Sällskap

2013-04-15

Budgetförslag för verksamhetsåret 2013
Inkomster
Medlemsavgifter, inkl
kommunbidrag

50.000 kr

Caféträffar inkl annonsering
Visuellt
Styrelsen resor
Hemsida
Postgiroavgifter
Övrigt

20.000 kr
20.000 kr
3.500 kr
3.000 kr
500 kr
3.000 kr

Utgifter:

Summa:

50.000 kr

