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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
FÖR VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2019:
Benny Östh
Björn Stohlt
Lars-Göran Bengtsson
Sven-Olof Gustavsson
Ragnar Lindström
Dan Eriksson
Dick Hansson
Ing-Britt Knutsson

ordförande
kassör
sekreterare
vice ordförande
IT- ansvarig
klubbmästare
suppleant
”

tyvärr avliden under 2019

MÖTEN
”Årsmötet 2019” genomfördes den 18 februari på Idrottshuset i Vänersborg.
Under året har i övrigt 6 st. styrelsemöte genomförts.

WIS-MÖTEN/RESA
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) genomförde sitt årsmöte den 2 mars på
Vara Folkhögskola. WIS genomförde också en ”Utvecklingsdag” den 29 september
även den på Vara Folkhögskola. Vår förening deltog vid båda träffarna !
Den 25-26 september genomförde WIS sin årliga ”Medlemsresa”, denna gång till Växjö
och Mullsjö. I Växjö besökte man Växjö Arena, fotboll-, Ishockey- och Innebandyarenorna,
lyssnade på Carolina Klûfts tränare Agne Bergvall, föredrag av Mats Tallkvist om “Idrottsplatser
i Sverige” och Lars Claar om “Sveriges största samling av klubbnålar”. I Mullsjö lyssnade man
på Bo Carlsson, orienterare från Mullsjö, när han kåserade och läste lite dikter på västgötamål,
Slutligen besökte man “Trä-gubbsmuseet” i Mullsjö. Medlemmar från vår förening deltog på
resan.

-2FILMKVÄLLAR/FÖREDAG
Under året har föreningen genomfört olika filmkvällar och föredrag. Den 20 maj visades filmen
“Solskensolympiaden 1912”, den 29 augusti filmen om Ingemar Johansson matchen mot Floyd
Paterson och den 26 september filmen om Sixten Jernberg.
Under “Kulturveckan” i Vänersborg lyssnade ca 40 åhörare på ett föredrag den 29 oktober om
“Bandynostalgi” med Bengt Arwidsson, f d spelare och domare i elitserien och numera
ordförande i Svenska Bandyförbundets (SBF) disciplinkommitté.
MINNENAS CAFÉ
Inför IFK Vänersborgs bandysäsong 2019/2020 hörde man av sig för att inför varje
hemmamatch genomföra ett s k “Minnenas Café” där föreningens sekreterare,
Lars-Göran Bengtsson, intervjuade någon f d bandyspelare. ledare etc. i IFK.
Dessa har under 2019 varit följande:
- 1 november (mot Sandvikens AIK)
- 5 november (Bollnäs GIF)
- 13 november (IK Sirius)
- 29 november (Frillesås BK)
- 5 december (IFK Motala)
- 14 december (Edsbyns IF)
- 28 december (Åby Tjurheda IF)

Rolf Andersson/Bo Ingvald
Jonas Berner
Alexander Mayborn
Magnus Nordin
Martin Röing
Peter Nilson
Anders Ulin

Intervjuerna fortsätter under 2020.

IDROTTSVETARKUNSKAP
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) genomförde under 2019/2020, för andra året,
en tävling i “Idrottsvetarkunskap” och Vänersborg var med för första gången. Vi fick
i första matchen, den 23 november på hemmaplan när IFK mötte Villa BK, möte det Lidköpings
Idrottshistoriska Sällskapet (LIS) och vann tävlingen med 15-14. Deltagarna
fick 20 st. frågor fördelade på världen, Sverige och Västergötland. I vårt lag deltog
Hans “VIF” Adolfsson, Christer “Bullen” Olsson och Björn “Älgarna” Säterstam. Tävlingen
går vidare den 15 januari då vi, åter på hemmaplan i en kvartsfinal, möter det Trollhättans
Idrottshistoriska Sällskapet (TIS). Semifinaler och final sker vid WIS “Årsmöte 2020” i Vara.
ÅRSSKRIFT
Även under 2019 har föreningen sänt ut en “Årsskrift” till alla medlemmar med många
aktuella artiklar och erbjudande om olika rabatter för att subventionera medlemsavgiften.

-3ÖPPET HUS PÅ MUSEET
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening (VIHS) genomförde ett “Öppet Hus” lördagen
den 7 december 2019 mellan kl.10-14. Då det serverades glögg och pepparkakor till
ett 20-tal besökande.

MUSEETS FRAMTID
Föreningen har fr o m den 30 november 2019 sagt upp sitt hyresavtal, när det gäller museets lokaler,
med Vänersborgs kommun. Kostnaden är allt för hög, ca 40 000,-/år,
och föreningen har inte ekonomi att betala detta. Diskussion för nu med företrädare
för Kultur- och Fritidsförvaltningen och ännu är ingen lösning klar.
Föreningen ser, trots detta, positivt på framtiden och kommer att erbjuda medlemmarna/
föreningarna olika aktiviteter för att berika Vänersborgs idrottshistoria och har en
uttalat önskemål att under 2020 öka medlemsantalet till minst 300 st. (f n är vi ca 210 st.).
Vi ser positivt på att de nuvarande medlemmarna/föreningar hjälper oss i detta arbete.
Vänersborg 31 januari 2019.
______________
Benny Östh, ordf.

________________________
Sven-Olof Gustavsson, v.ordf.

______________________
Björn Stohlt, kassör

_______________________
Lars-Göran Bengtsson, sekr.

______________________
Dan Eriksson, klubbmästare

________________________
Ragnar Lindström, IT-ansvarig

_____________________
Dick Hansson, suppleant

