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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
FÖR VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2018:
Benny Östh, ordförande, Björn Stohlt, kassör, Dan Eriksson, sekreterare och klubbmästare,
Sven-Olof Gustavsson, vice ordförande, Ragnar Lindström, IT- ansvarig, 1 st vakant ledamot samt
Dick Hansson och Ing-Britt Knutsson som suppleanter. Därutöver har Gunilla Östh varit tillförordnad
sekreterare halva året.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande möte.
Ett välbesökt årsmöte genomfördes tisdagen den 20 februari i Idrottshusets lektionssal. Som
Ordf. valdes sittande, som efter mötesförhandlingarna höll ett föredrag med bilder om militära
minnesmärken i vår kommun.
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) genomförde sitt årsmöte under mars i Skövde på
Billingehus och från vår förening deltog tre medlemmar. Lars-Göran Bengtsson, finns i WIS
styrelse samt Dan Eriksson och Benny Östh. Där fick vi efter avslutande förhandling och olika
debattörer bl.a. lyssna till Stig ”Stickan” Carlsson ”mitt liv med Elvis Presley”. Den mannen var född
till scenframträdanden.
Vi har mottagit en stor fotosamling (enbart sport) från Björn Anderssons från Vargön som avled
under året. Samlingen överlämnades av hans bröder. Med detta material anordnades en
fotoutställning i vårt museum. Det blev välbesökt. Se hemsidan och Årsskrift.
En förfrågan från Vargöns bibliotek om vi kunde hjälpa till med bilder till en fotoutställning i deras
lokaler, det kunde vi med hjälp av Björns rika utbud av sport från Vargön. Enligt bibliotekets
föreståndare var det väldigt uppskattat med många intresserade besökare.
WIS ”Sommarmöte 2018”., som genomfördes lördagen den 8 september på Quality Hotel i
Vänerborg med Vänersborgs Idrottshistoriska Förening som värdar. Arrangemanget blev mycket
lyckat från början till slut. Medverkande från Vänersborg var Peter ”Nille” Nilsson som pratade om
tillkomsten av Idrottscentret i Vänersborg och Håkan Lind som pratade om staden Vänersborg och
avslutade med en visa av Birger Sjöberg, trevligt inslag samt Hunnebergs Sextetten som drog till
seg stor uppmärksamhet. Det står mer att läsa om det på vår hemsida och i vår Årsskrift. Vi var ett
10 tal medlemmar från Vänersborg som deltog.
Kommunen kom in med en förfrågan om vi kunde hjälpa till att ta fram lämpliga sport
fotografier som skulle förstoras och sedan bekläda väggarna runt A-hallen i Idrottshuset. Detta är
gjort och nu finns ca: 20 stora foto planscher att beskåda ovanför läktarna.
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WIS genomförde den 26–27 september en ”Idrottshistorisk resa” till Oslo. Med ett mycket
digert program. Tyvärr var ingen med från vår förening, förutom arrangören för hela resan,
Lars-Göran Bengtsson.
Under året har föreningen, vid två tillfällen, givit ut ett medlemsblad, ”VIHF-Nytt”, till alla
medlemmar och medlemsföreningar, dom finns även på hemsidan. Föreningen gav också, enligt
tradition, ut Årsskriften 2018 under december.
Samtidigt som vi planerar nya aktiviteter så som idrotts caféer bildutställning mm, präglats året
av mycket arbete. Det finns massor att gå igenom och kontrollera mot tidigare registreringar för att
veta var de olika sakerna finns. Packningskaos uppstod vid flytten från Huvudnässkolan, där finns det
mycket att reda ut ett par år framåt. Vi har mycket material nedpackade i det förrådet som vi blivit
anvisade, när museet flyttade till nuvarande lokal.
Vi ser positivt på framtiden, men önskar att medlemmarna kunde hjälp oss i vårt arbete,
detta för att kunna ordna fler aktiviteter under året.

Vänersborg 31 januari 2019.
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