
WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP, WIS 
 
ÅRSBERÄTTELSE 2018 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av 
 
Roland Gustafsson, Karlsborg              ordf 
Lars-Göran Bengtsson, Vänersborg    vice ordf  
Tommy Olsson, Borås                             sekreterare 
Börje Gustavsson, Trollhättan              kassör 
Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping      ledamot 
Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan  ledamot  
Göran Zettergren, Borås                        ledamot 
Carl-Erik Johnsson, Borås                     ersättare 
Janne Åberg, Skövde                               ersättare 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten i Falköping, Vara (3 ggr), Vårgårda, Borås 
och Skövde. Mötet i Skövde var konstituerande. 
  
Medlemmar 
Samtliga 18 idrottshistoriska sällskap/föreningar i landskapet har varit medlemmar i 
WIS. Under året har ett nytt sällskap i Ulricehamn tillkommit. Arbete för att starta 
ytterligare sällskap pågår. Antalet medlemmar i de olika sällskapen och därmed 
anslutna till WIS uppgick till 4 198. 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls på Billingehus i Skövde med Skövde IHS som lokala värdar. 65 personer 
representerande 16 av de då totalt 17 sällskapen i landskapet deltog.  
 
Efter genomförda årsmötesförhandlingar besökte deltagarna Skövde Idrottsmuseum. 
Efter en god lunch avslutades mötet med att Stig ”Stickan” Carlsson berättade om sitt 
liv med Elvis i ett mycket uppskattat framträdande.  
 
Ekonomi och medlemsutveckling 
Verksamheten 2018 gav ett överskott om knappt 900 kr vilket var klart positivt 
eftersom budgeten balanserade på ett underskott om 15 000 kr. Likviditeten är i och 
med detta fortsatt god.  
 
Det av Västra Götalands Idrottsförbund beviljade bidraget om 175 000 kr har en helt 
avgörande betydelse och innebar framför allt att utgivningen av föreningens tidning 
Westgötarnas Idrottshistoria, WI, säkrades (se mera nedan). 
 
Medlemsutvecklingen har under året varit positiv om än något ojämn sällskapen 
emellan. Det sammanlagda medlemsantalet uppgick vid årsskiftet 2018/19 enligt ovan 
till 4 308 (4 167).     
 



 
Westgötarnas Idrottshistoria 
Westgötarnas Idrottshistoria, WI, har planenligt utkommit med 4 nummer även under 
2018. Tidningen har fortsatt arbetat vidare enligt det upplägg som infördes fr o m 
2010, att försöka ta med material från så många sällskap som möjligt i varje nummer.  
 
Lennart Odéen och Steve Gustavsson från Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS,  har 
arbetat som redaktion. Styrelsens speciella redaktionsgrupp har bestått av Tommy 
Olsson, Borås, Carl-Erik Johnsson, Borås och Lennart Karlsson, Trollhättan.   
 
Borås IHS har som tidigare svarat för administration, produktion och distribution av 
WI. 
 
Sommarmöte 
Årets sommarmöte hölls i Vänersborg 8.9 i ett arrangemang som var ett samtidigt 30-
årsjubileum för såväl WIS som Vänersborgs Idrottshistoriska förening.  
 
Vid mötet behandlades bl a hemsidessituationen både för WIS och sällskapen, ett nytt 
upplägg för utbildning inom området, den kommande resan till Oslo samt WI och de 
riktlinjer för arbetet med denna som redaktionsgruppen och styrelsen tagit fram. 
 
Mötet gästades även av Peter ”Nille” Nilsson som berättade om Idrottscentrum samt 
Håkan Lind som berättade om Vänersborgs historia och sjöng Birger Sjöberg.  
 
Verksamhetsutveckling och projekt 
Arbetet med att utveckla WIS verksamhet och också ge inspiration till sällskapen att se 
över sin fortsatta verksamhet fortsatte under året i samarbete med SISU 
Idrottsutvecklarna.  
 
I anslutning till utvecklingsarbetet har WIS fortsatt arbetet med de tre fleråriga 
projekten i samverkan med sällskapen: ”Föreningsdokumentation 2020”, 
”Internationella mästare” där den nuvarande dokumentationen enbart går fram till 
1998 och alltså behöver kompletteras samt ”Vita fläckar”, dvs det långsiktiga arbetet 
med att starta fler sällskap i landskapet där sådana saknas. 
 
Arbetet med att dokumentera föreningslivet förr och nu i landskapet har kommit en 
god bit på väg.  
 
Arbetet med de vita fläckarna har inneburit att två nya sällskap är på gång i 
Ulricehamn och Götene. Arbete med samma syfte pågår också i Grästorp och Hjo samt i 
Svenljunga/Tranemo även om arbetet här går trögare. 
 
22.10 höll WIS en planerings- och utvecklingskonferens för sällskapen på Vara 
folkhögskola. Konferensen penetrerade frågor kring rekrytering av nya medlemmar, 
medlemsvård, samverkan och aktiviteter och var mycket givande. 
 
Janne Åberg har under året fortsatt arbetet med att utveckla WIS hemsida på 
IdrottOnline. Janne har också besökt sällskap som så önskade för att utveckla deras 
sidor. Under hösten besöktes således Alingsås och Herrljunga.  
 
 



Resa 
WIS arrangerade 26-27 september en mycket lyckad idrottshistorisk resa till 
Oslo/Holmenkollen och Statens Idrottshögskola samt Nordiska Travmuseet i Årjäng. 
Lars-Göran Bengtsson och Carl-Erik Johnsson ansvarade för resans upplägg och 
innehåll.  
En ny resa 2019 är redan under planering, denna gång till Växjö och Mullsjö. 
 
Idrottsvetartävling 
WIS initierade under året en Idrottsvetartävling för tremannalag från resp sällskap. 12 
sällskap ställde upp, åttondelsfinalerna inleddes före årsskiftet och semifinaler och 
final kommer att hållas i anslutning till årsmötet i Vara 2.3.    
 
Idrottshistoriska Riksförbundet, IHRF 
Verksamheten i IHRF är fortsatt vilande. 
 
Representation 
Enda sällskap som jubilerade under året utöver WIS var Vänersborg. Jubileet firades 
gemensamt vid årets Sommarmöte.. 
 
Övrigt 
WIS tog under 2015 kontakter med andra regionala verksamheter som Västergötlands 
hembygdsförbund, Västergötlands Fornminnesförening och Föreningen för 
Västgötalitteratur för att se var det finns beröringspunkter och möjlighet att lära av 
varandra.  
 
Något ytterligare utvecklingsarbete härvidlag har inte skett under 2018 men 
möjligheterna härtill liksom ökade kontakter med museivärlden bör vara en del av 
styrelsens arbete det kommande året. 
 
Västra Götalands Idrottsförbund 
Som nämnts ovan har det goda samarbetet med och ekonomiska stödet från 
Västergötlands Idrottsförbund/SISU haft en avgörande betydelse för WIS utveckling. 
 
När nu Västergötland slagits ihop med övriga idrottsförbund i Västsverige till Västra 
Götalands Idrottsförbund är det självfallet av största vikt att det goda samarbete som 
funnits kan bibehållas och utvecklas. Det fortsatta bidrag som WIS fick för 2018 borgar 
för detta. 
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