
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BORÅS IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP, BIS, 2021 
 
Styrelsen och kansliet 
Styrelsen har under året bestått av : 
 
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. 
 
Valda av Borås Stad: Kjell Classon, vice ordförande, Björn Bergquist, ledamot samt Ronny 
Svensson, ersättare. 
 
BIS kansli har under året bestått av Lennart Odéen som på sin heltids trygghetsanställning ar-
betat med produktionen av Westgötarnas Idrottshistoria, hemsidan, div kontorsuppgifter, prakti-
kanthandledning och Idrottsmuseet mm.   
 
Steve Gustavsson har fungerat som datakonsult och har tillsammans med Lennart Odéen arbe-
tat med hemsidan och produktionen av Westgötarnas idrottshistoria, WI (se nedan). 
 
Maija Larsson har skött de ekonomiska uppgifterna frånsett löneutbetalningar som skett med 
hjälp av Borås Stad.  
 
Peter Hultberg har arbetat ideellt på kansliet och med Idrottsmuseet med speciellt ansvar för re-
gistrering av donationer. 
 
Kansliet har varit fortsatt öppet kontorstider måndag - torsdag samt fredag förmiddag. 
 
Styrelsen har på grund av pandemin enbart haft fyra protokollförda sammanträden under året. 
Två av dessa var fysiska möten och två per capsulam. Under våren hölls också årsmötet 2021 
samt det inställda årsmötet 2020 per capsulam via annonsering Borås Tidning och hemsidan. 
 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 570 (606) medlemmar. Av dessa var 423 (456) enskilda perso-
ner och 147 (150) föreningar, dvs sammantaget en viss minskning som sannolikt samman-
hänger med pandemin. 
 
Som tidigare gäller därför att nyrekrytering är en angelägen fråga, inte minst med tanke på ål-
dersfördelningen i föreningen. 
 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil. Verksamheten 2021 visar sedan utgifterna för ett speciellt pro-
jektbidrag som beviljades 2020 om 30 000 kr räknats undan och en försenad ersättning från 
Försäkringskassan beaktats  på ett mindre underskott om ca 10 000 kr. BIS hade vid årsskiftet 
likvida tillgångar om drygt 449 000 kr.  
 

Museet 
Idrottsmuseet i Boråshallen hölls på grund av pandemin stängt under årets första åtta månader. 
Antalet besökare uppgick därför enbart till 224 personer fördelat på 10 olika tillfällen, dvs i an-
slutning till basketmatcher.I Galleri Idun i fullmäktigehuset har utställningen om Staden vid Vis-
kan fortsatt visats. BIS har också bilder placerade på utrymmen i Borås Arena, Ryavallen och 
olika kommunala lokaler som ett led i den samverkan som finns med Borås Stad. 



 

 

 

Wall of Fame och Boråsmedaljen 
Under 2020 och 2021 har inga nya idrottare valts in i Boråsidrottens Wall of Fame. Bakgrunden 
är naturligtvis också här pandemin och omöjligheten att kombinera invalet med ett publikt ar-
rangemang. 
 
BIS styrelse fungerar sedan 2008 som jury för Boråsmedaljen till föregående års mest fram-
gångsrika idrottare. Inte heller denna har delats ut under perioden. Skälen har dels varit pande-
min men också bristen på lämpliga kandidater. 
 

Idrottsveteranerna 
Arrangemanget Idrottsveteranerna återupptogs fr o m oktober. Gäst då var fotbollsspelaren 
Fredrik ”Bella” Berglund som samlade ett nittiotal åhörare. I november medverkade Mats Kar-
lén, under många år chef för Västergötlands Fotbollsförbund, och i december Malin Larsson 
som berättade om det svenska guldvinnande hästhoppningslandslaget vid OS i Tokyo. 
 

Representation mm 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, WIS, höll ett senarelagt årsmöte i Vara 2 oktober. Tommy 
Olsson, Lennart Odéen, Carl-Erik Johnsson, Göran Zettergren och Peter Hultberg deltog i detta. 
 
WIS anordnade också en idrottsresa till årets finnkamp på Stockholms stadion. BIS styrelse pre-
senterades här av Kjell Classon, Kjell Sternfeldt, Håkan Säwemark och Göran Zettergren. Carl-
Erik Johnsson deltog som en av arrangörerna från WIS sida.  
 

Den traditionella personal- och studieresan tillsammans med stads- och föreningsarkiven ställdes 
in p g a pandemin. 
 

Idrottsvetartävlingen 2020/21 
I samband med WIS årsmöte 2 oktober avgjordes de uppskjutna semifinalerna och finalen i Id-
rottsvetartävlingen 2020/21. Håkan Säwemark, Tomas Göransson och Mikael Häggström repre-
senterade här Borås och gick segrande ur tävlingen efter att i finalen ha besegrat Trollhättan 
med en poäng. 
 

Inre arbete 
Arbetet med hemsidan har fortsatt under året. Det löpande insamlings- och dokumentationsar-
betet har också det fortsatt som tidigare om än begränsat av en minskad bemanning på kans-
liet. 
 

Samarbetet med WIS 
BIS har fortsatt haft ett nära samarbete med WIS under året. Ett viktigt led i detta är som fram-
gått ovan att BIS på WIS uppdrag har fortsatt att producera tidningen Westgötarnas Idrottshisto-
ria i fyra nummer. Lennart Odéen och Steve Gustavsson har ansvarat för arbetet och Tommy 
Olsson och Carl-Erik Johnsson ingår i den redaktionskommitté som finns. 
 

Övrigt 
Föreningen har under året genomfört 13 kulturarrangemang inkl Idrottsveteranernas tre sam-
mankomster. 
 

För styrelsen 
 
Tommy Olsson 


