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Styrelsesammanträden
Styrelsen har under 2013 haft sex protokollförda sammanträden: 16 januari, 5 mars, 22 maj,
10 september, 13 oktober och 5 november. Alla sammanträden har ägt rum via
högtalartelefoner med Umeåborna placerade på IFK Umeås kansli i Umeå och
Skellefteåborna placerade hemma hos Staffan Brännström i Skellefteå.

Årsmötet i Skellefteå
Årsmötet i Idrottens Hus i Skellefteå den 24 april 2013 hade samlat 14 deltagare. Ivar
Söderlind, Umeå, omvaldes till ordförande på ett år. Omval på två år blev det av Lars
Lindgren, Umeå, Gustaf Björklund, Umeå och Staffan Brännström, Skellefteå. Marika
Eserstam Kjellsson, Skellefteå nyvaldes på två år och Inger Nilsson, Umeå nyvaldes på ett år
(fyllnadsval efter Karin Holmgren, Umeå). Till valberedningen omvaldes Lars-Olof Hansson,
Umeå (sammankallande), 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. Birger Boström, Skellefteå, som efter sex år i styrelsen hade avböjt
omval, utsågs till hedersledamot i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap.
Den ekonomiska berättelsen lades utan debatt till handlingarna, balans- och resultaträkning
fastställdes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Resultatet för 2012 blev 2 261:50 kronor och det egna kapitalet uppgick
2012-12-31 till 46 024:99 kronor. Det beslutades om oförändrade årsavgifter. Inga motioner
och styrelseförslag förelåg. Förslag till budget och verksamhetsplan för 2013 föredrogs och
godkändes utan diskussion.
Genomförda caféträffar
Sällskapet har under 2013 genomfört sju idrottscaféträffar, som alla varit mycket uppskattade
och inte minst fått lovord av nya medlemmar i Sällskapet. Fem träffar har genomförts i Umeå
och två i Skellefteå. Referat och foton från träffarna presenteras i Visuellt. Alla träffar i Umeå
har även uppmärksammats i Västerbottens-Kuriren (på familjesidan) och ofta även i
Västerbottningen. I Norran hade man en bra artikel om bandyträffen i Skellefteå men
ingenting från träffen om handikappidrotten.
30 januari i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen:: ”Sventa Engqvist – den legendariske
ishockeymålvakten – berättar idrottsminnen.”. Ivar Söderlind var koordinator (15 deltagare).
27 februari i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen: ”Aktuellt om idrottsskador med en
historisk inledning” med överläkare Magnus Högström och doktor Jan Björnebrink. Ivar
Söderlind var koordinator (20 deltagare).
15 april i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen: ”Vägledning till Solskensolympiaden
1912” med Åke Jönsson. Under cafeträffen hade VIS besök av ”Musei- och idrottshistoriska
kommittén (MU)” från ”Centralföreningen för idrottens främjande.” Ivar Söderlind var
koordinator (35 deltagare).
24 april i Idrottens Hus i Skellefteå: ”Handikappidrotten i Skellefteå med omnejd utifrån
dåtid, nutid och framtid.” Staffan Brännström var koordinator (15 deltagare).
12 november i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen 19 i Umeå: ”Idrottsliv på
Norrbyskär 1899 -1955.” Ivar Söderlind berättade och var koordinator (40 deltagare).
20 november i Idrottens Hus i Skellefteå:”Bandyn uppgång och fall i norra länsdelen.”
Staffan Brännström var koordinator (40 deltagare).
17 december i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen i Umeå ”Rolf Sundström berättar
idrottsminnen från radiotiden.” Ivar Söderlind var koordinator (40 deltagare).

Visuellt
Under 2013 har det sammanställts ett nummer av Visuellt på 70 sidor (skickades ut till
medlemmarna i februari 2014) med idrottslivet på sågverksön Norrbyskär drygt tre mil söder
om Umeå som huvudtema.
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. Ytterligare filmer har lagts in under fliken ”Filmer” bland annat den prisade
filmen ”Guld-Martin – på skidor genom tio decennier”
Bildarkiv
VIS har under 2013, med hjälp av programmet Picasa 3, fortsatt uppdatera det digitala
bildarkivet med idrottsbilder från början av 1900-talet fram till idag. Det finns nu ca 3000
bilder i våra datorer. Liksom tidigare är Anders Rönnlund på IFK Umeås kansli, förre
pressfotografen på Västerbottens Folkblad Hans-Olof Lundqvist och Ivar Söderlind, redaktör
för Visuellt, ansvariga för detta arbete.
Bandade intervjuer
Under 2013 har Eskil Tåg och Staffan Brännström fortsatt att banda intervjuer i norra
länsdelen med äldre idrottsledare och f d aktiva bland annat från ett berättarkafé i Norsjö med
f d elitåkare på skidor. Intervjuerna redigeras, samlas på CD-skivor och skrivs även ned
tillsammans med unika idrottsbilder. Allt finns samlat hos VIS och finns till försäljning.
Samarbetet med länets kommuner
Under 2013 har samarbetet med Umeå, Skellefteå, Lycksele och Åsele kommun fortsatt. Alla
fyra kommunerna ger ett värdefullt ekonomiskt stöd till VIS.
Samarbetet med Västerbottens Idrottsförbund och SISU
Samarbetet med Västerbottens Idrottsförbund och SISU Västerbotten har fortsatt under 2013
genom att våra caféträffar klassas som kulturarrangemang och genom att SISU ger ett visst
ekonomiskt och administrativt stöd. Caféträffar i Skellefteå har organiserats med hjälp av
SISU.
Projekt med bidrag från Allmänna Arvsfonden
Ansökan om bidrag från Allmänna arvsfonden till projektet ”Idrott, könsroller och
handikapp” blev inte beviljad. Projektet har initierats av VIS genom Eskil Tåg och Staffan
Brännström från Skellefteå.
Filmen om ”Guld-Martin” Lundström
I samarbete med bl a VIS har den välkände SVT-reportern Robert Tedestedt, Burträsk under
2013 skapat en film om den nu 95-årige skidåkaren Martin Lundström, Umeå. Filmen, som
har fått titeln "GULD-MARTIN - på skidor genom tio decennier", hade lokal premiär på Bio
Abelli, Västerbottens Museum i Umeå den 15 januari 2014 och skall visas vid ett par
kommande Idrottscaféträffar.

Idrottshistorisk konferens i Stockholm
Den 16-17 september 2013 medverkade Ivar Söderlind vid den idrottshistoriska konferensen
på Riksidrottsmuseet i Stockholm som Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
(SCIF) hade anordnat. Under fem minuter presenterade han VIS och delade ut VIS:s nya
reklamfolder till de drygt 50 deltagarna från idrottshistoriska sällskap och idrottsmuséer i
Sverige. Ivar fick stipendium och diplom för sitt arbete i VIS samt en hårddisk med en mängd
kortfilmer om idrott som TV-sporten sänt genom åren, bl a cirka 150 ”Stopptid”.
Medlemskap
Sällskapet är liksom tidigare år medlem i Svenska Idrottshistoriska Föreningen.
Medlemmar
Den 31 december 2013 hade VIS 213 medlemmar i sin medlemsmatrikel vilket är 15 fler än
vid förra årsskiftet. En uppdaterad medlemsförteckning kommer i fortsättningen regelbundet
att presenteras på VIS:s hemsida.
Medlemsavgifter
Följande oförändrade medlemsavgifter har gällt för 2013:
Enskilda personer = 100kr
Förbund och organisationer = 250kr
Idrottsföreningar = 150kr
Kommuner = 10 öre per invånare.
Slutord
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. Tack
även till Västerbottens Idrottsförbund och SISU Västerbotten för ekonomisk och administrativ
hjälp.
Umeå och Skellefteå i februari 2014
Styrelsen i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap
Ivar Söderlind Lars Lindgren Leif Stening Inger Nilsson Marika Eserstam-Kjellsson
Eskil Tåg Staffan Brännström Gustaf Björklund Gunnar Eriksson

Valberedningens förslag till årsmötet i Skellefteå den 25 februari
2014.

1. Ordförande (mandattid 1 år)
Förslag: Ivar Söderlind, Umeå (omval)

2. Fyra styrelseledamöter
Förslag: Inger Nilsson, Ume
Leif Stening
Eskil Tåg
Lars-Olof Hansson

(omval 2 år)
(omval 2 år)
(omval 2 år)
(nyval 2 år) (Gunnar Eriksson har avsagt omval)

Lars Lindgren, Umeå, Gustaf Björklund, Umeå, Staffan Brännström Skellefteå och
Marika Eserstam Kjellsson, Skellefteå har alla ett år kvar på mandattiden.

3. Två ordinarie revisorer
Förslag: Ivan Forsgren, Umeå (omval 1 år)
Förslag: S O Lindqvist, Umeå (nyval 1 år)

(tidigare revisorsuppleant)

4. En revisorssuppleant
Förslag: Mats Bäckström, Umeå (nyval 1 år)
Valberedningen
Lars-Olov Hansson, Umeå
Sammankallande

Ivar Söderlind, Umeå

Lars Öster, Jörn

Verksamhetsplan 2014
Styrelsemöten
Totalt sju styrelsemöten planeras under 2014 varav fem telefonmöten och ett möte vardera i
Umeå respektive Skellefteå.
Idrottscaféträffar
Följande sju idrottscaféträffar planeras under 2014:
Tisdag 25 februari i Umeå: ”Tv-reportern Robban Tedestedt berättar idrottsminnen och visar
sin prisade film ´Guld-Martin – på skidor genom tio decennier´.”
Tisdag 11 mars i Umeå: ” ´Fjällvind över världen´. Stig-Ove Gustafsson, Tärnaby berättar
skidminnen.
Tisdag 13 maj i Skellefteå, ”´Fuhrmans Sporthörna´. Bosse Fuhrman berättar om sina 45 år
som sportreporter och fotbollsspelare.”
Tisdag 8 april i Skellefteå ”Tv-reportern Robban Tedestedt berättar idrottsminnen och visar
sin prisade film ´Guld-Martin – på skidor genom tio decennier´.”
September i Lycksele, ”Lycksele IF 100 år.”
Oktober i Umeå, ”Sjumila på skidor 50 år.”
November i Skellefteå, ”Idrottshistoriskt café i Forskarrum Nordanå.”
Publikationsverksamhet
Medlemsskriften Visuellt planeras komma ut med ett nummer under hösten 2014 och omfatta
70 sidor inklusive färgomslag.
Bandade intervjuer
Bandning och sammanställning av intervjuer, även i skriftlig form, med idrottare och ledare
från förr går vidare med Eskil Tåg och Staffan Brännström som huvudansvariga. Ett urval av
intervjuerna redigeras, samlas på CD-skivor och skrivs även ned tillsammans med unika
idrottsbilder. Allt finns samlat hos VIS och finns till försäljning
Hemsidan
VIS:s hemsida (www.visac.se) skall liksom tidigare regelbundet uppdateras med inbjudningar
inför caféträffarna, rapporter från genomförda caféträffar, filmer, foton etc. Även
medlemsskriften Visuellt läggs allt eftersom in på in på hemsidan. Under 2014 är ambitionen
att alla de 40 nummer som kommit ut sedan starten 1989 skall finnas tillgängliga.

Bildarkiv
Arbetet med att utveckla VIS:s digitala bildarkiv med idrottsfoton från Västerbotten skall
intensifieras under 2014. Foton från början av 1900-talet och framåt läggs successivt in i våra
datorer med de sökrutiner som vi tagit fram under 2013 och sparas med hjälp av programmet
Picasa 3.
Information via e-post
Information om Sällskapets verksamhet skall även under 2014 regelbundet skickas ut via epost till medlemmarna. Registret med e-postadresser uppdateras kontinuerligt. Vid årets
början fanns ca 150 medlemmar med i registret.
Guldglansutställningen
En trappa upp i gamla Sporthallen, Umeå finns utställningen Guldglans som initierades av
VIS 1997. Där har Umeås alla världsmästare och olympiska guldmedaljörer fått montrar med
bilder, föremål, medaljer osv. På ena vägen kan man även i ord och bild ta del av tidiga
idrottsföreningar i Umeå. Utställningen är efter dessa drygt 16 år i stort behov av en
uppfräschning. Efter en inventering av VIS under 2013 har Lars Flodström fått uppdraget att
åtgärda detta under våren 2014. I uppdraget ingår även komplettering av montrar med bilder,
föremål och medaljer för de innebandytjejer från Umeå som blev världsmästare 2011 och
2013.
Samarbete med Johan Nordlandersällskapet
I samarbete med Johan Norlandersällskapet kommer VIS (Ivar Söderlind) att svara för en
föreläsning i oktober 2014 på Universitetsbiblioteket i Umeå om tidigt idrottsliv i Björkarnas
stad.
Lycksele IF 100 år
Lars Lindgren och Ivar Söderlind från VIS är huvudförfattare i minnesboken ”Lycksele IF
100 år” på drygt 100 sidor som kommer att ges ut till jubileumshögtidligheterna i Lycksele i
augusti 2014.
Film om ”Guld-Martin” Lundström
I samarbete med bl a VIS har den välkände SVT- reportern Robert Tedestedt, Burträsk under
2013 skapat en film om den nu 95-årige skidåkaren Martin Lundström, Umeå. Filmen, som
har fått titeln "GULD-MARTIN - på skidor genom tio decennier", har haft en lokal premiär på
Bio Abelli, Västerbottens Museum i Umeå den 15 januari 2014 och skall visas vid kommande
Idrottscaféträffar. Premiären, som skedde i närvaro av Martin Lundström och hans familj samt
inbjudna gäster, blev en stor succé. Filmen handlar inte bara om den framgångsrike
skidåkaren utan lika mycket om hans egen kamp för en bättre tillvaro och hur en ödmjuk och
kärleksfull person blir uppskattad och älskad av en hel nation.
Medlemsdrive
VIS siktar på att under 2014 öka medlemsantalet ytterligare från 213 medlemmar vid årets
början till minst 230 medlemmar vid årets slut. En specialsatsning skall göras för att alla
länets 13 kommuner skall bli medlemmar liksom att fler icke medlemmar, som deltar vid och
är välkomna till våra populära idrottscaféträffar, går med i Sällskapet.

Medlemsavgifter
Oförändrade medlemsavgifter föreslås under 2013:
Enskilda personer = 100kr
Förbund och organisationer = 250kr
Idrottsföreningar = 150kr
Kommuner = 10 öre per kommuninvånare..
Umeå i februari 2014
Styrelsen I Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

Budget 2014
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Summa

45 000
15 000
60 000

Utgifter
Caféträffar, annonser och fika
Styrelseresor
Visuellt, två nummer
Hemsida
Varmförråd
Uppvaktningar
Kopiering, porto
Övrigt

15 000
2 000
30 000
6 000
3 000
1 000
2 000
1 000

Summa

60 000

