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 Styrelsen har haft åtta fysiska möten varav ett var konstituerande. Därutöver hade 
 arbetsutskottet ytterligare två 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 4 032 att 
 jämföra med 4 106 föregående år och 4 281 rekordåret 2020. 

 Med stor sannolikhet har pandemin spelat en avgörande roll när den långsiktigt positiva 
 trenden när det gäller medlemsutvecklingen brutits de båda senaste åren. 

 Årsmötet 
 Årsmötet 2022 genomfördes på Sockerbruket i Lidköping. 54 medlemmar 
 representerande samtliga nitton sällskap deltog. 

 Ekonomi 
 Verksamheten gick som väntat med ett visst underskott om drygt 74 000 kr. Detta 
 sammanhänger framför allt med kostnaderna för projektet att skapa nya hemsidor sedan 
 RF fattat beslut om att stänga ned IdrottOnline vid årsskiftet 2022/23. Dessa uppgick till 
 42 000 kr. Ytterligare bör nämnas att WI:s kostnader ökade med 14 000 kr över budget. 

 WIS fick under året ett med 4 000 kr uppräknat bidrag om 183 000 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 
 WIS har planenligt kommit ut med fyra nummer under 2022 och har fortsatt varit en 
 mycket viktig faktor i att hålla det idrottshistoriska intresset fortsatt vid liv, inte minst 
 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. 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 liksom projektet Internationella mästare legat nere 
 även under 2022, framför allt på grund av pandemin. 

 Janne Åberg har fortsatt arbetet med att utveckla en ny hemsida för WIS som i sin tur 
 också omfattar egna sidor för respektive sällskap i och med avvecklingen av IdrottOnline 
 vid årsskiftet 2022/23. 

 Han har också hjälpt flera lokala sällskap att ta fram dessa nya sidor och flytta över 
 materialet från de gamla och genomfört utbildningar lokalt. 

 Sommarmöte 
 WIS återupptog under året den gamla traditionen att hålla ett Sommarmöte. Detta 
 genomfördes 26 augusti på Karlsborgs fästning och samlade 55 deltagare. Programmet 
 omfattade en uppvisning av Artistic Dancers Vi Unga Karlsborg, ett framträdande av den 
 skaraborgska sportjoutnalistprofilen Kjell-Ove ”Koa” Andersson, information från WIS, en 
 rundvandring på fästningen under ledning av förre fallskärmsjägaren Jan-Erik Pettersson 
 och fortsatt diskussioner om WIS aktiviteter. 

 När ordföranden Roland Gustafsson avslutningsvis frågade deltagarna om WIS skulle 
 fortsätta med Sommarmöten blev svaret ett rungande ja. 

 Resa 
 WIS arrangerade ingen resa under året. 



 Idrottsvetartävling 
 WIS utlyste i slutet på 2022 en ny Idrottsvetartävling. 17 sällskap anmälde sig till denna 
 där första omgången genomfördes i januari 2023 och finalen går på årsmötet 2023. 

 Representation 
 WIS uppvaktade genom ordföranden Roland Gustafsson Vadsbo IHS på sällskapets 
 30-årsjubileum 10 september samt genom Janne Åberg Wårgårda IHS på deras 
 25-årsjubileum 8 november. 

 Övrigt 
 WIS har under året diskuterat och fastställt interna regler för uppvaktningar, 
 representation och resor. 

 Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
 Det goda samarbetet med Västra Götalands Idrottsförbund, VGIF, och SISU 
 Idrottsutbildarna har fortsatt under året. 

 Det ekonomiska stödet från VGIF har som nämnts ovan en avgörande betydelse för WIS 
 utveckling och inte minst utgivningen av sällskapets tidning WI. 
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