
 

 

1WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP, WIS 
 
 
Årsberättelse 2021 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har under året bestått av 
 
Roland Gustafsson, Karlsborg                     ordförande 
Lars-Göran Bengtsson, Vänersborg            vice ordförande 
Börje Gustavsson, Trollhättan                      kassör 
Tommy Olsson, Borås                                  sekreterare 
Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping                ledamot 
Karin Monsén, Trollhättan                             ledamot 
Göran Zettergren, Borås                               ledamot 
Carl-Erik Johnsson, Borås                            ersättare  
Janne Åberg, Skövde                                    ersättare 
 
Styrelsen har haft fem fysiska möten varav ett var konstituerande. Därutöver hade 
arbetsutskottet ytterligare tre ej protokollförda möten. 
 
Medlemmar 
Samtliga 19 idrottshistoriska sällskap/föreningar i landskapet är medlemmar i WIS. Antalet 
medlemmar i de olika sällskapen och därmed medlemmar i WIS uppgick till 4 106 att 
jämföra med 4 281 föregående år. Med stor sannolikhet har pandemin spelat en 
avgörande roll när den långsiktigt positiva trenden när det gäller medlemsutvecklingen 
därmed brutits. 
 
Årsmötet 
Årsmötet 2021 genomfördes på grund av pandemin först 2 oktober i Vara. 65 medlemmar 
från samtliga nitton sällskap deltog. 
 
Vid årsmötet genomfördes de p g a pandemin uppskjutna semifinalerna och finalen i 
Idrottsvetartävlingen 2019/20. Se mera nedan. 
 
Ekonomi 
Verksamheten gick som väntat med ett visst överskott, drygt 15 000 kr. Detta 
sammanhänger med pandemin och att vissa tänkta utbildningar och möten mm inte kunde 
genomföras.   
 
WIS fick under året ett med 4 000 kr uppräknat bidrag om 179 000 kr från Västra 
Götalands Idrottsförbund, VGIF. Det här bidraget har fortsatt en avgörande betydelse för 
att säkra utgivningen av WIS tidning, Westgötarnas Idrottshistoria, WI. 
 
Westgötarnas Idrottshistoria 
WI har planenligt kommit ut med fyra nummer under 2021 och har varit en mycket viktig 
faktor i att hålla det idrottshistoriska intresset fortsatt vid liv under pandemitiden. Tidningen 
har som tidigare arbetat enligt den princip som infördes 2010 att försök göra innehållet så 
brett som möjligt både vad gäller material från så många sällskap och sporter som möjligt. 
 



 

 

Lennart Odéen och Steve Gustavsson från Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, har 
arbetat som redaktion. Styrelsens speciella redaktionsgrupp har bestått av Tommy Olsson, 
sammankallande, Carl-Erik Johnsson, Borås, och Lennart Karlsson, Trollhättan. 
BIS har som tidigare svarat för administration, produktion och distribution av WI. 
 
Verksamhetsutveckling och projekt 
Arbetet med projekt Föreningsdokumentation 2020 har fortsatt under året även om 
självfallet pandemin har påverkat möjligheterna att slutföra projektet. Flera av WIS 
medlemsföreningar har med olika teknik och upplägg både slutfört och fortsatt arbetet med 
att dokumentera föreningarna som sitt område. 
 
WIS planering innebär också att det kan och ska vara så att alla väljer det sätt som passar 
lokalt, genom tryckta skrifter och olika former av datatekniska lösningar eller annat. WIS 
kommer att presentera det gemensamma resultatet i en övergripande version på WIS 
hemsida. 
 
Arbetet med att initiera nya sällskap har legat nere under året liksom projektet 
Internationella mästare, även detta på grund av pandemin. 
 
Janne Åberg har fortsatt arbetet med att utveckla WIS hemsida. Han har också hjälpt flera 
lokala sällskap att sköta deras hemsidor. De tänkta utbildningarna här har emellertid inte 
kunnat genomföras. Under året har RF beslutat avveckla Idrott Online i nuvarande form, 
något som påverkar de flest sällskapen negativt eftersom alla utom två har sina hemsidor 
där. 
 
Janne har påbörjat arbetet med att bygga en ny hemsida där även sällskapen ska ha 
möjlighet att ha en egen sida inom ramen för samma lösning. Arbetet måste ske 
skyndsamt eftersom IdrottOnline avvecklas vid årsskiftet 2022/23. 
 
Resa 
WIS arrangerade en lyckad Idrottsresa till Finnkampen på Stockholms stadion. Drygt 40 
personer deltog i denna. 
 
Idrottsvetartävling 
Semifinalerna och finalen i Idrottsvetartävlingen 2019/20 kunde inte genomföras som 
planerat p g a  pandemin. Den ägde nu i stället rum vid årsmötet i Vara 2 oktober. 
 
Borås, Skara, Tidaholm och Trollhättan hade kvalificerat sig till finalrundan. Trollhättan 
segrade i semifinalen före Borås. I finalen vann sedan Borås med en poäng före 
Trollhättan. 
 
WIS utlyste i slutet på 2021 en ny tävling. 18 sällskap anmälde sig till denna som 
planerades äga rum januari - mars med avslutning på WIS årsmöte. På grund av 
pandemin ställdes emellertid tävlingen in tills vidare. 
 
Inspirationsdag 
WIS genomförde 27 oktober en nystarts- och inspirationsdag på Sockerbruket i Lidköping i 
samarbete med SISU. Drygt 60 personer representerande 17 sällskap deltog. Under 
förmiddagen föreläste den nya kanslichefen på Västra Götalands Idrottsförbund, VGIF, 
Anders Albertsson och ordföranden i Västergötlands hembygdsförbund Lena Gustafsson 
och efter en god lunch arbetade deltagarna i grupper kring ett antal aktuella 
frågeställningar under ledning av SISUs Andreas Fäger. 



 

 

 
Representation 
Pandemiåret innebar att WIS inte medverkade i några representativa arrangemang. 
 
Övrigt 
Arbetet med att utveckla ett närmare samarbete med övriga regionala verksamheter som 
hembygdsrörelsen, de regionala museerna, släktforskarna och andra har frånsett 
Hembygdsförbundets medverkan vid Inspirationsdagen legat nere under året på grund av 
pandemin och de praktiska hinder denna medfört. 
 
Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
Det goda samarbetet med Västra Götalands Idrottsförbund, VGIF, och SISU 
Idrottsutbildarna har fortsatt under året. Inspirationsdagen enligt ovan var ett fint exempel 
på det framgångsrika i detta.  
 
Det ekonomiska stödet från VGIF har har en avgörande betydelse för WIS utveckling och 
inte minst utgivningen av sällskapets tidning WI. 
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