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Föreningsdokumentation 2020
Anteckningar från möte kring projektet ”Föreningsdokumentation 2020” den 8 november
2017 på Vara Folkhögskola.
Närvarande
Alingsås:
Borås:
Herrljunga:
Karlsborg:
Lidköping:
Mark:
Skara:
Skövde:
Tibro:
Tidaholm:
Trollhättan:
Vadsbo:
Vara:
Vårgårda:
Vänersborg:

Ronnie Andersson, Lars Larsson
Tommy Olsson, Göran Zettergren
Robert Carlsson, Harry Nilsson
Roland Gustavsson
Folke Brink, Leif Andersson, Bengt-Göran Bäcklund, Sten-Olof Jonzon
Carl-Erik Johnsson
Leif Nordh, Jan-Åke Ek
Janne Åberg
Christer Carnegren, Håkan Larsson, Jan Lindberg
Janne Kindmalm, Lennart Lundell
Börje Gustavsson, Lennart Karlsson, Karin Monsen-Karlsson
Olle Malmborg
Carl-Owe Johansson
Kenneth Ohlsson, Stig Sjögren
Sven-Olof Gustavsson, Lars-Göran Bengtsson

1).
Mötet inleddes med att deltagarna intog lunch på Vara FHS.
2).
WIS ordförande Roland Gustavsson hälsade välkommen till dagens möte om
”Föreningsdokumentation 2020”. Meningen med mötet är att utbyta erfarenheter
samt ge varandra impulser för att arbeta vidare med projektet.
Lars-Göran Bengtsson informerade om syftet med projektet.
- samla in så mycket information från samtliga föreningar i det område
föreningen/sällskapet verkar i.
- det gäller idag verksamma föreningar liksom nedlagda. Vi tar med skytteföreningar
och föreningar från de förbund som ingår i RF (71 st.).
- varje förening/sällskap bestämmer själva över omfattning och även om hur uppgifter
i framtiden skall presenteras (tryckt form, hemsidor eller annat).
- WIS uppgift är att vara ”hjälpreda” i projektet.

-23).
Genomgång där respektive sällskap/förening informerar om nuläget.
Alingsås - vi är en bra bit på väg. Cirka 260 föreningar klara.
Borås - vi startade innan det blev ett projekt. Över 500 föreningar dokumenterade.
Vi har ännu inte beslutat hur resultatet skall presenteras.
Herrljunga - kommit igång, 26 föreningar klara.
Karlsborg - arbetet är påbörjat, knappa 70-talet föreningar är identifierade.
Militärort som gör att vi måste till Krigsarkivet för att få fram uppgifter.
Lidköping - vi har ärvt dokument där alla föreningar fram till 1960 är klara. Även perioden
1960-2010 är klar. Problemet är med föreningar som startar upp i nutid, dessa är kvar.
Mark - arbetet har pågått i cirka 10 års tid. Beräknas vara klart om cirka 1 år.
Skara - dokumenterat cirka 80-talet föreningar. Det mesta finna alla redan på hemsidan.
Skövde - projektet har inte startats. Janne Åberg kommer att initiera detta i styrelsen.
Tibro - projektet har inte startats, vi är här för att lyssna/se/lära.
Tidaholm - kommit ganska långt. Vi har material från samtliga föreningar.
Trollhättan - styrelsen har gått ut med förfrågan till idag aktiva föreningar. Fått in svar
från cirka 30-talet föreningar. Styrelsen ej intresserad av fortsättning. Frågan kommer
upp på nytt efter dagens information.
Vadsbo - lite knappt 90-talet föreningar klara, projektet fortsätter.
Vara - klart med 115 föreningar. Återstår ett 25-tal föreningar att dokumentera.
Wårgårda - dokumentation klar. 78 föreningar dokumenterade i en skrift. 300 ex
upptryckta till en kostnad av lite drygt 20.000 kronor. Bidrag erhållit bl.a. från
Sparbanksstiftelsen.
Vänersborg - lite drygt 150 föreningar dokumenterade, arbetet fortsätter.
Av de föreningar/sällskap som inte är närvarande noteras följande:
Essunga - klara med sin dokumentation, skrift framtagen.
Falköping - inte intresserade av projektet.

-34).
Wårgårda IHS (Stig S/Kenneth O) presenterade sitt arbete som resulterat i en skrift.
5).
Var finner man relevanta uppgifter för projektet. Carl-Erik J informerade.
Tidningar från området som dokumenteras plus Idrottsbladet.
Arkiv:
Stockholm - Kungliga Biblioteket, Krigsarkiv, Riksarkiv.
Göteborg - Landsarkiv.
Lidköping - Idrottsarkiv.
Lokalt - Stadsarkiv och Föreningsarkiv
Idrott:
Verksamhetsberättelser för Västergötlands IF plus specialförbund.
Böcker:
Årets idrott 1945-2013, Årets Ishockey 1957-1984, Boken om …,
jubileumsskrifter och tidskrifter.
Personliga intervjuer.
Erfarenheter - problemidrotter är Ridsport (många föreningar som inte är med i förbundet
p g a för få medlemmar), Bowling (många föreningar), Innebandy och Kampsport.
6).
Frågestund och utbyte av erfarenheter avslutade dagen. Uppföljning hösten 2018
planeras.
7).
Övrig information
Hemsidan presenterades av Janne Åberg.
Kommande resa sept/okt 2018 presenterades av Lars-Göran Bengtsson.
Sommarmöte 2018 den 8 sept i Vänersborg tillsammans med WIS 30-årsjubileum.
8).
Roland Gustavsson avslutade dagen med ett tack till samtliga närvarande för en
givande dag som överträffat förväntningarna.
Vid anteckningarna
Carl-Erik Johnsson

