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Välkommen !

Westgöta idrottshistoriska Sällskap

1988 - 2018



Dagens program (prel)
• 10.00  Ordförande och Värdsällskap hälsar välkommen

• 10.20  Westgöta IHS 30 år (Carl-Erik Johnsson) 

• 10.40  Idrottscentrums start till nutid (Peter ”Nille” Nilsson)

• 11.40  Medlemstidningen (Tommy Olsson)

• 12.00  Tävling i Idrottskunskap  (Lennart Karlsson)

• 12.30  Lunchtime

• 13.15  Kåseri om Vänersborg  (Håkan Lind)

• 14.00  Hemsidor, medlemsfrågor. Enkätsvar (Janne Åberg)

• 14.30  Försäkring, GDPR o planeringskonferens (Roland Gustafsson)

• 14.40  Sammanfattning (Roland Gustafsson)

• 15.00  Avslutning



Vår populära tidning

• Arbetet i nya redaktionen

• Ekonomi

• Redaktionsgruppen, policyfrågor

• Bilder

• Texter

• Synpunkter





Westgöta idrottshistoriska Sällskap

1988 - 2018

Omgång 1:
❖ Åttondelsfinaler. Genomförs under november - december.

❖ Geografisk ”lottning”. Ex: Trollhättan – Vänersborg. Vårgårda – Alingsås.

❖ Tre”manna”lag. Ett lag per sällskap.

❖ Tävlingarna avgörs i samband med Idrottscaféer eller liknande.

❖ 20 frågor. Presenteras en och en på storbildsskärm.

❖ Deltagarna sitter med ryggen mot publiken, så att även de kan testa sina 

kunskaper.

❖ Tid för varje fråga – en minut. Svaret skrivs ner innan tiden är slut. 

❖ Svaret visas och rättas genast.

❖ Vid lika resultat. Sudden-Death frågor.







Lunchtime
• Nu serveras dagens smaskiga lunch, som är:

Sprödbakad fläskkarré med kokt potatis och

gelé. Kaffe med kaka. 

• Smaklig måltid!

• Vi ses på plats 13.15



Våra hemsidor idag
❖Målsättning är att samtliga sidor är uppdaterade och 

fungerande vid årsskiftet. 

❖Är vi nöjda? Vad krävs nu?

❖Utbildning!

❖Vad är viktigt på en hemsida?

✓ Uppdaterad!!!

✓ Struktur.  Lätt att hitta…

✓ Kalender i fokus. När händer det?

✓ Info om styrelse och kontaktpersoner, stadgar. ”Hur blir 
jag medlem?”

✓ Aktuella nyheter med bilder. Arrangemang.

✓ Länkar till t ex WIS och övriga sällskap 

• Vår sida



Mot nya mål….



Hur får vi flera medlemmar?
* Nya sällskap på ”vita fläckar”

• Kontakta föreningar, dela upp ansvaret. Mentor?

• Besök lokala seniorklubbar.

• Häng på nyblivna, idrottsintresserade pensionärer.

• Värva en ny medlem och få t ex

• Gratis medlemskap första året.

• Medlemsmatrikel på hemsidan

• Stående punkt vid styrelsemöte

• Dela med er av goda ”värvningsidéer”

• Lycka till med medlemsvärvningen!



Samarbeta med SISU

• Rapportera all verksamhet

• Styrelsemöten räknas som lärgrupp

• Idrottscaféer, medlemsresor och liknande är 
Kulturaktiviteter

• Ta kontakt med ditt SISU-ombud, det lönar sig!



Redovisning av svar på enkäten



DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR

Vilka områden bör en modern förening ha mycket av i sin dagliga verksamhet i framtiden?

❖ Frivillig arbetskraft med olika uppdrag
❖ Brett utbud
❖ Att alla känner sig engagerade
❖ Enklare utbildning för alla ledare varje år
❖ En jämlik idrott
❖ Den bör ha större öppenhet och anpassas i tiden
❖ Fler ledare - spelarvård och mindre resultathets
❖ Fler träffar för att stämma av verksamheterna, inte bara ren fysisk träning

Vilka områden skall vi bevara in i framtiden, för att vara en modern förening?

❖ Bevara klubbkänslan
❖ Ideella krafterna måste fortsätta
❖ Dåtid och framtid
❖ Känna till föreningens historia.
❖ Det ideella som motor i verksamheten
❖ Att värdegrunderna finns kvar inom idrotten
❖ Ideella engagemanget
❖ Jämställdhet och acceptera e –sport
❖ Vara könsneutrala och inte favorisera endast de bästa



ETT STÄRKT LEDARSKAP
Vilka kunskapsområden är viktigast för framtidens idrottsledare?
❖ - Alla områden är lika viktiga
❖ - Att motivera och ställa krav.  Psykologi
❖ - Hur barn reagerar i olika situationer
❖ - Följa utvecklingen
❖ - Att acceptera att det är olika fokus på barn och ungdomar
❖ - Mer socialkompetens än idrottskunskap i unga år. Mer specialkunskap senare.
❖ - Kunna sin egen idrott och uppdatera sig, även om de varit aktiva själva.

Kommer det ideella ledarskapet utmanas på något sätt?

❖ Tidsbrist är ett stort hot
❖ JA. Svårare att få ledare
❖ Om resultatfixeringen ökar blir det svårt
❖ Det är tveksamt…
❖ Det kommer att utmanas, men vara kvar i någon form
❖ Nej. Det kommer aldrig utmanas fullt ut. Då somnar idrotten in av sig själv.

Skall det ställas högre utbildningskrav på dagens ledare?

❖ Anställda tränare bör ställas högre krav på…
❖ Det bör det göras!
❖ De skall följa RF o SISU:s rekommendationer
❖ Nej. Vi får vara försiktiga med de ideella krafterna



Är vi försäkrade???

➢ Personförsäkring vid uppdrag för 

Sällskap/Förening?

➢ Sakförsäkring för t ex Idrottsmuseum

RF:s försäkring

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=aw_1454407823&utm_content_group=aw_52058575570&utm_content_placement=&utm_content=aw_278391930882&utm_term=aw_aud-330599155120:dsa-463660945616&gclid=Cj0KCQjww8jcBRDZARIsAJGCSGuVNg2XpgmNozi6CrKUnBNTzFl9EMIYCb9sZlVNTl1sWhXJjsW2INQaApbXEALw_wcB


Personuppgifter inom idrotten  
(GDPR)

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av 

personuppgifter för att vardagen ska fungera. 

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning 

(GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga 

integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får 

behandlas.

Se exempel: Lidköpings IHS

http://www.lidkopingsihs.se/InfoLIHS/forbattratskyddfordinpersonligaintegritet/


❑ Planerigskonferens för Sällskap/Föreningar
❑Måndagen 22 oktober
❑ Vara Folkhögskola
❑ Start 09.30
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Sammanfattning            Sommarmöte

Detta tar vi bl a med oss till Sällskapet/Föreningen
• Fixa en hemsida i toppform
• Aktivt ”jaga” nya medlemmar.
• Skicka in intressanta artiklar i bra utförande till tidningen.
• Delta i Brainstorming

• Stort tack för ert intresse och lycka till med jobbet!

• Tack Vänersborgs IHF o Grattis till 30 år!

• Kör försiktigt hem!


