VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BORÅS IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP, BIS, 2019
Styrelsen och kansliet
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Valda av BIS årsmöte: Tommy Olsson, ordförande, Maritha Hallberg, Carl-Erik Johnsson
Kjell Sternfeldt och Göran Zettergren, ledamöter, samt Lennart Alsin och Håkan
Säwemark, ersättare.
Vald av Borås Stad: Björn Bergquist och Kjell Classon samt först Morgan Hjalmarsson
och sedan Ronny Svensson, ersättare.
Camilla Brodin, Stads- och föreningsarkiven har varit adjungerad under året.
BIS har under haft 5 anställda med hjälp av olika former av arbetsmarknadsstöd. Steve
Gustavsson har fungerat som datakonsult och har tillsammans med Lennart Odéen
ansvarat för hemsidan och produktionen av Westgötarnas Idrottshistoria, WI (se
nedan). Maija Larsson har skött de ekonomiska uppgifterna frånsett
löneutbetalningarna som skett med hjälp av Borås Stad.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året varav ett även var
konstituerande. På traditionellt sätt höll styrelsen och personalen en jullunch
tillsammans med Stads- och föreningsarkiven.
Kansliet har varit öppet kontorstider måndag – torsdag samt fredag fm.
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 605 (591) medlemmar. Av dessa var 456 (437) enskilda
personer och 149 (154) föreningar, dvs ett något ökat individuellt medlemstal vilket
helt klart är positivt. Det är emellertid helt klart fortsatt en viktig uppgift att arbeta med
nyrekrytering, inte minst med tanke på ålderstrukturen i föreningen.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil även om intäkterna från Arbetsförmedlingen minskat.
Verksamheten 2019 visar ett mindre överskott. Tillsammans med det ingående
resultatet innebär det att BIS vid årsskiftet hade likvida tillgångar om drygt 437 000 kr.
Museet
Idrottsmuseet i Boråshallen har på samma sätt som de senaste åren varit öppet enligt
överenskommelse för olika grupper samt vid arrangemang i hallen som framför allt
Borås Baskets samtliga hemmamatcher och Idrottsveteranernas månatliga
arrangemang. Detta är utan tvekan det bästa sättet att använda befintliga personella
resurser.
Innehållet i museet har fortsatt prövats och löpande förändrats så att även
stambesökare hela tiden ska få se nya saker. Antalet visade pokaler och andra priser har
minskats ned och föremål med begränsat intresse har lyfts bort till förmån för framför
allt bilder ur samlingarna.

Antalet besök under årets uppgick till 1 561 (1 571) , dvs i praktiken samma som
föregående år vilket då var en rejäl ökning.
I Galleri Idun i fullmäktigehuset har utställningen om Staden vid Viskan fortsatt visats.
BIS har också utsmyckat utrymmen i Borås Arena, på Ryavallen och i olika kommunala
kontor som ett led i den samverkan som finns med Borås Stad.
Wall of Fame och Boråsmedaljen
Föreningen inrättade 2007 en Boråsidrottens Wall of Fame i Boråshallens foajé. I första
omgången valdes 15 idrottare och ledare in. Samlingen har sedan kompletterats med
ytterligare 25 namn t o m 2018.
Under 2019 valdes skidlöparstjärnorna bröderna Mathias och Thobias Fredriksson in
som nummer 41 och 42. Bröderna representerade i början av sin karriär under några år
Borås GIF. Arrangemanget genomfördes som tidigare i samarbete med Borås Basket
som i samband med en match i basketligan visade material om bröderna på
jumbotronen, förmedlade en videohälsning från Mathias och intervjuade Thobias som
var på plats.
BIS styrelse fungerar sedan 2008 också som jury för Boråsmedaljen för det gångna årets
bästa idrottsprestation, en medalj som delats ut sedan 1938 av den nu nedlagda lokala
Föreningen för idrottens främjande.
På samma sätt som var fallet för 2017 bedömde styrelsen att det inte fanns någon
kvalificerad kandidat till utmärkelsen för 2018.
Idrottsveteranerna
Arrangemanget Idrottsveteranerna har fortsatt med stor framgång även under 2019.
Carl-Erik Johnsson, Tommy Olsson, Kjell Sternfeldt och Göran Zettergren från styrelsen
har arbetat med detta tillsammans med Lennart Odéen från kansliet och frivilliga
krafter.
Gäster 2019 var i tur och ordning cyklisten och läkaren Tuulikki Jahre, Klas Ström,
mannen bakom bandyns återkomst i Borås, Mathias Svensson, fotbollsspelare i Elfsborg
och företagsledare, simmaren Mats Svensson, Tommy Andersson, projektledare för U
20-EM i friidrott i Borås, Lennart Larsson, skidlandslagets chaufför, Håkan Sävemark
med olympisk historia, Jonas Petersson, Borås GIF och skidlandslaget, Kevin StuhrEllegaard, målvakt i Elfsborg samt Carl-Erik Johnsson som talade om idrottshistoria från
Rydboholm/Viskafors.
Vid två tillfällen ingick också matcher i den av WIS ordnade Idrottsvetartävlingen. I
januari förlorade BIS knappt mot Mark i den första ronden i 2018/19 års tävling. I
december slog man i den nya omgången av tävlingen Wårgårda med 15-12.
Representation mm
Vid Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte i Vara 2.3 deltog Carl-Erik Johnsson,
Tommy Olsson och Göran Zettergren från styrelsen samt Peter Hultberg och Lennart
Odéen från kansliet.

Vid BIS utvecklingskonferens i Vara 29.10 deltog Carl-Erik Johnsson, Tommy Olsson och
Göran Zettergren från styrelsen samt Peter Hultberg och Lennart Odéen från kansliet.
BIS deltog genom Peter Hultberg och Lennart Odéen i Arkivens Dag 9.11 i ett samarbete
med Stads- och föreningsarkiven.
Idrottsresa
Årets idrottsresa i WIS regi gick till Arenastaden i Växjö med visningar och flera
intressanta föredrag samt Mullsjö där Trägubbemuseet besöktes och den kände
orienteraren Bosse Carlsson berättade historier och läste egna dikter på västgötamål.
Lennart Alsin, Kjell Classon, Carl-Erik Johnsson, Tommy Olsson, Kjell Sternfeldt, Håkan
Sävemark och Göran Zettergren deltog från styrelsens sida. WIS svarade för
kostnaderna för Lennart Odéen från kansliet.
Personal- och styrelseresa
Årets personal och styrelseresa i samarbete med Stads- och föreningsarkiven gick till
Vara där Årets arkiv 2018 besöktes samt Varnhem där det var en guidad visning av
Katahuset samt besök i Klosterkyrkan.
Hemsidan
Hemsidan har fortsatt att utvecklas under året genom omredigeringar, fortlöpande
uppdateringar och tillförsel av mera material. Steve Gustavsson och Lennart Odéen
svarar för arbetet med hemsidan.
Medlemsrekrytering
Att både behålla befintliga medlemmar och därutöver värva nya är något som BIS
ständigt arbetar med. Idrottsveteranerna har, bl a genom den differentierade avgift som
infördes 2018, varit en positiv faktor i sammanhanget. Tidningen WI är det kanske
starkaste argumentet för medlemskap.
Samarbetet med Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, WIS
BIS har som tidigare haft ett nära samarbete med WIS under 2019. Ett led i detta är att
BIS på WIS uppdrag fortsatt att producera tidningen Westgötarnas Idrottshistoria med 4
nr/år.
Lennart Odéen och Steve Gustavsson har ansvarat för arbetet och Tommy Olsson och
Carl-Erik Johnsson ingår i redaktionskommittén.
Övrigt
Årets årsmöte hölls 15.3 på BIS kansli.
Föreningen har under året genomfört 62 kulturarrangemang inkl Idrottsveteranernas
sammankomster enligt ovan.
För styrelsen
Tommy Olsson

