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Verksamhet
Vid årsmötet i Skellefteå den 20 mars avgick Henry Lövbom, Umeå och Ingemar Stenmark,
Båtfors. Till styrelseledamöter på två år valdes Ivar Söderlind, Umeå (omval), Leif Hellgren,
Skellefteå (omval) och Lars Lindgren, Umeå (nyval). Det delegerades till styrelsen att utse
ytterligare en ledamot från inlandet/norra länsdelen (har inte verkställts)
Styrelsen har under 2007 haft fem protokollförda sammanträden: 22 februari i Umeå, 20 mars
i Skellefteå, 20 mars i Skellefteå (konstituerande), 23 oktober i Umeå och 20 november i
Umeå.
Under året har fem idrottscaféträffar genomförts, en i Skellefteå och fyra i Umeå.

Språket på tidningarnas sportsidor och i radio och TV 22/2
Den 22 februari 2007 i IFK Umeås klubblokaler med Sveriges Radios förre språkvårdare Åke
Jonsson om ”Språket på tidningarnas sportsidor och i radio och TV”. Caféträffen blev lyckad
i flera avseenden. Åke Jonssons behandling av ämnet var suverän och dessutom var träffen
välbesökt (21 deltagare)och fick ovanlig medial uppmärksamhet genom att TV:s
Västerbottensnytt gjorde ett inslag från träffen. Många frågor och inlägg vittnade om att Åke
verkligen fångat deltagarnas intresse.
Skolidrottsutbyte Skellefteå-Karleby-Jakobstad 20/3
Den 20 mars 2007 i Skellefteå (Anderstorpsskolan) med Ruthie Burlin och Crister Carlsson
som samordnare om ”60 års skolidrottsutbyte mellan Karleby, Jakobstad och Skellefteå” (13
deltagare totalt). Dessa båda med assistans av flera ”gamla” skolidrottare (Kjell-Göran
Marklund, Leif Hellgren, Stig Marklund, Leif Stening m fl), gjorde en mycket intressant
presentation av detta unika skolidrottsutbyte mellan Sverige och Finland som startade redan
1947. Många ”fängslande” fakta från de första åren hämtades även ur den jubileumsbok som
gavs ut med anledning av 50-års-jubiléet 1997 och deltagarna berättade många dråpliga episoder
när de själva deltagit. Det är för övrigt första gången som skolidrotten varit tema vid VIS:s
caféträffar. Presentationen var mycket uppskattad.
Gamla Umeå-bowlare 17/4
Den 17 april 2007 i Umeå med ”Gamla Umeå-bowlare som pratade minnen kring ett 30-tal
pärmar med tidningsurklipp från åren 1960-1990. Det kom ca 35 deltagare till Bowlinghallen
i Umeå som upplevde en riktig nostalgitripp när de flitigt bläddrade i alla klipppärmar
Den planerade caféträffen om fotboll i Skellefteå den 25 september med B O Gullesjö och Bo
Fuhrman är framflyttad till den 29 april 2008
Underbart är kort med sportbilder ur VF 23/10
Den 23 oktober 2007 i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen med numera pensionerade
VF-fotografen Hans-Olof Lundqvist som fotat för VF i drygt 50 år. Det blev en mycket
trevlig och uppskattad träff. Han hade valt ut ett stort knippe sportbilder ur sin
uppmärksammade VF-bildbilaga ”Underbart är kort” som han nu visade och kommenterade.
Efter Hans-Olofs bildvisning blev det en livlig frågestund med de 21 mycket intresserade
deltagarna.
Att samla klubbnålar och idrottstidningar 20/11
Årets sista caféträff den 20 november i IFK Umeås klubblokaler hade rubriken ”Att samla
klubbnålar och idrottstidningar(Rekord-Magasinet och All Sport)”. Ola och Torkel Swanström samt Ivar Söderlind informerade om sina samlingar inför 14 intresserade deltagare. Ivar
visade och berättade om sin kompletta samling 1942-1969 utifrån ett Västerbottensperspektiv,
dvs. artiklar av länsjournalister, lagbilder av fotbolls- och ishockeylagfrån länet och bilder/
reportage om idrottare från länet. Ola Swanströms och hans far Torkel, som var den som
började samla nålar, har cirka nio tusen klubbnålar av alla de slag och visade upp en liten del
av dessa, mest klubbnålar från Västerbottens olika idrottsföreningar. Allt snyggt och välordnat
uppsatt och med ett ordentligt register.

Publikationsverksamhet
Medlemsskriften Visuellt har under året kommit ut med två nummer, nr 32 i april och nr 33 i
november 2007. På grund av trycktekniska problem skickades novembernumret ut till
medlemmarna först i januari 2008.

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 2008 kommer bilder och foton i större utsträckning läggas in på sidan.

Samarbete med Umeå kommun och Västerbottens Idrottsförbund
Under hösten 2007 har VIS inlett ett samarbete med Umeå kommun och Västerbottens
Idrottsförbund (VIF). Umeå kommun kommer att bekosta och hjälper till med material till
septembernumret 2008 av Visuellt. Det skall handla om Gammliahallen (Umeå Sporhall) som
fyller 50 å 2008. Västerbottens Idrottsförbund skall i samarbete med VIS ge ut en minnesskrift
med anledning av att VIF fyller 100 år 2008. Skriften skall omfatta ca 220 sidor i A4-format

Medlemskap
Sällskapet är medlem i Svenska Idrottshistoriska Föreningen

Medlemsantal
Den 31/12 2007 hade Sällskapet 162 medlemmar vilket är en ökning med 11
medlemmar på ett år.
Umeå i februari 2008
Styrelsen

