VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BORÅS IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP, BIS, 2018
Styrelsen och kansliet
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Valda av BIS årsmöte: Tommy Olsson, ordförande, Lennart Alsin, Kjell Sternfeldt , Göran
Zettergren och Maritha Hallberg, ledamöter, samt Carl-Erik Johnsson och Jörgen Lindbratt,
ersättare.
Valda av Borås Stad: Arne Kjörnsberg, vice ordförande och Björn Bergquist, ledamot, samt
Lars Sundin, ersättare.
Camilla Brodin, Stads- och föreningsarkiven, samt Olof Toftby och Josefin Fink har varit
adjungerade under året. De båda senare har emellertid slutat, Olof Toftby efter ett mångårigt
arbete som kanslichef, eldsjäl och tidigare ordförande i föreningen.
BIS har under året haft 7 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).
Styrelsen har haft 5 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 – fredag.
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 591(578) medlemmar. Av dessa var 437 (422) enskilda
personer och 154 (156)föreningar, dvs ett något ökat medlemstal. Det är helt klart en fortsatt
viktig uppgift att arbeta med nyrekryteringen, inte minst med tanke på åldersstrukturen.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. Verksamheten 2018 visar sammantaget ett resultat om drygt
28 000 kr. Tillsammans med det ingående resultatet innebär det att BIS vid årsskiftet hade
likvida tillgångar om ca 428 000 (400 000) kr.
Museet och Galleri Idun
Även under 2018 fortsatte en löpande översyn av museet och filmsalen samt olympiamontern
som pågått under de senaste åren. I första hand har det fortsatt inneburit att mera material,
framför allt bilder, från senare tid fått utökad plats i samlingarna. Ytterligare har ett antal av
stadens olika idrottsplatser visats upp i en miniutställning.
Idrottsmuseet har i enlighet med den policy som infördes under 2010 varit öppet enligt
överenskommelse för olika grupper samt vid speciella arrangemang som Borås Baskets
hemmamatcher, Idrottsveteranernas månatliga café och Mariedal Cup mm. Detta är helt klart
det bästa sättet att använda befintliga personella resurser.

Antalet besök uppgick till 1 571 (1258) vilket innebar en glädjande ökning i förhållande till
2017. Avgörande för resultatet är vilka och hur många arrangemang som genomförs i
Boråshallen.
I Galleri Idun i fullmäktigehuset har utställningen om staden vid Viskan fortsatt visats.
Wall of Fame och Boråsmedaljen
Föreningen inrättade 2007 en Wall of Fame i Boråshallens foajé. 15 idrottsmän/-kvinnor
och -ledare valdes in i första omgången. Sedan dess har samlingen kompletterats med
ytterligare 24 namn. Besluten om invalen fattas av BIS styrelse.
Under 2018 valdes Anders Svensson, Elfsborgs kanske främste spelare genom tiderna, in som
nummer 40. På samma sätt som tidigare genomfördes arrangemanget i samarbete med Borås
Basket som uppvaktade Anders i pausen av den match som spelades samma kväll.
BIS styrelse fungerar på samma sätt som jury för Boråsmedaljen för det gångna årets bästa
idrottsprestation, en utmärkelse som tidigare delats ut av den nu nedlagda lokala Föreningen
för idrottens främjande i Borås.
Vad gäller 2017 bedömde styrelsen att det inte fanns någon kvalificerad medaljkandidat.
Idrottsveteranerna
BIS tog under hösten 2014 på sig att ansvara för Idrottsveteranernas månatliga café i
Boråshallens rotunda. Tommy Olsson, Jörgen Lindbratt, Carl-Erik Johnsson och Kjell
Sternfeldt har svarat för det här arbetet med bistånd av Lennart Odéen på kansliet och
frivilliga krafter som fortsatt att medverka även efter att BIS gått in som huvudarrangör.
Gäster 2018 var i tur och ordning Tommy Jingfors, chef för fritids- och folkhälsokontoret,
Thomas Krafft, Linnémarschgeneral, Jimmy Thelin, ny Elfsborgstränare, Janne Åberg,
Skövde, Johan Rydén, sportjournalist BT, Helen Hagström, Gina Tricot Grand Prix, Gerhard
Sager, f d ordförande Västergötlands Fotbollsförbund, Jim Thuresson, basketorakel, Sune
Lundqvist, ordförande i Elfsborg samt Petter Wettergren, Svenska landslaget i fotboll. Publika
toppar på runt 150 personer var Jimmy Thelin, Sune Lundqvist och Peter Wettergren.
Representation mm
Vid Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps, WIS, årsmöte 10.3 på Billingehus, Skövde, deltog
Peter Hultberg, Carl-Erik Johnsson, Lennart Odéen, Tommy Olsson, Olof Toftby och Göran
Zettergren.
WIS sommarmöte hölls 10.9 på Quality Inn i Vänersborg där både WIS och Vänersborg
firade sina 30-årsjubileer i ett gemensamt arrangemang. Från BIS deltog Lennart Alsin, Peter
Hultberg, Carl-Erik Johnsson, Lennart Odéen, Tommy Olsson, Joakim Stålnacke och Göran
Zettergren.
Tommy Olsson och Göran Zettergren deltog 22.10 i WIS utvecklingskonferens på Vara
folkhögskola.
BIS deltog 10.11 i ett samarbete med Stads- och Föreningsarkiven i Arkivens Dag med
visning av lokalerna, samlingarna och idrottsfilmer.

Idrottsresa
Jörgen Lindbratt , Carl-Erik Johnsson, Tommy Olsson, Kjell Sternfeldt och Göran Zettergren
från styrelsen samt Lennart Odéen från personalen deltog i WIS årliga idrottsresa 26-27.9 som
den här gången gick till Oslo och Holmenkollen med Skidmuseet, Norska Idrottshögskolan
och Nordiska Travmuseet i Årjäng.
Personal- och studieresa
Årets personal- och styrelseresa i samarbete med Stads- och föreningsarkiven gick till
Uddevalla där Föreningsarkivet, Länsmuseet och Svenska Sjömanshusmuseet besöktes.
Hemsidan
BIS hemsida genomgick under året en fortsatt utveckling. Sidan har omredigerats för att
underlätta sökande och nytt material har fortlöpande tillförts. Steve Gustavsson och Lennart
Odéen svarar för arbetet med sidan.
Boråshallen 60 år
I samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog BIS under 2017 fram ett bildband om
Boråshallen 60 år. 2018-03-13 genomfördes en speciell nostalgidag i Boråshallen dit
föreningar och olika personer som varit aktiva i hallen inbjöds. BIS bjöd på fika och
bildbandet visades med Jörgen Lindbratt som konferencier i ett mycket lyckat arrangemang
med ett sextiotal deltagare.
Medlemsrekrytering
Styrelsen har under året fortsatt att ägna speciell uppmärksamhet åt medlemsrekryteringen
efter den minskning som skett de senaste åren. Frågan har diskuterats på styrelsemötena och
en speciell arbetsgrupp arbetat med frågan.
Denna har bestått av Göran Zettergren, Lennart Alsin och Jörgen Lindbratt. Ett förslag som
beslutats har varit att differentiera entreavgiften vid Idrottscaféerna så att medlemmar i BIS
betalar 30 kr och övriga 40. Detta infördes under året och har lett till ett antal nya
medlemmar.
Samarbete med Westergötlands Idrottshistoriska Sällskap, WIS
BIS har som tidigare haft ett nära samarbete med WIS. Ett led i detta är att BIS under året
fortsatt att ge ut Westgötarnas Idrottshistoria i fyra nummer med Lennart Odéen och Steve
Gustavsson som ansvariga för andra året.
Tommy Olsson har varit sammankallande i redaktionsgruppen där också Carl-Erik Johnsson,
Borås, och Lennart Karlsson, Trollhättan, ingår.
Övrigt
Årets årsmöte hölls 15.3 på BIS kansli.
Föreningen har under året genomfört 45 (42) kulturarrangemang inkl Idrottsveteranernas
sammankomster enligt ovan.
För styrelsen
Tommy Olsson
Ordförande

