
 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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WISBY IF 
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Verksamhetsberättelse för Wisby IF veteranförening år 2017 

¤ Vid årsskiftet 2017-2018 hade föreningen 56 medlemmar varav 21 är ständiga 
medlemmar. Ständig medlem är den person som fyllt 80 år under kalenderåret.  
Sedan föregående årsmöte har tillkommit Margareth Myhrbäck och Åke Appelqvist. 

¤ Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning: Ordförande Roland Olofsson, vice 
ordförande Lars Olson, sekreterare Thomas Gottfridsson, kassör Kjellåke Nordström 
(adjungerad) och övrig ledamot Daniel Niklasson och Rolf Carlsson.  
Valberedning: Daniel Niklasson.  
Revisorer: Lennart Ekengren och Stig Månsson med Stig Östergren som suppleant. 

¤ Styrelsen har under året haft ett protokollfört sammanträde plus flera informella möten. 
Ekonomin är fortsatt god. 

¤ Den 10 januari: Roland Olofsson och Thomas Gottfridsson delade ut priserna i ICA Maxi 

arena till ”Årets talanger 2016”, Natalie Wramner (fäktning) och Gabriel Vikic (friidrott). 

¤ Den 2 februari: 16 st. WIF-Veteraner kom till den årliga 

lunchen i Badvillan där Lennart Ekengren och Kjellåke 

Nordström bjöd på silltårta och fläskfilégryta. Därefter 

lyssnade de närvarande på ett radioprogram (gjort av 

Thomas Gottfridsson) som handlade om 

sammanslagningen mellan VIF och Gute till VIF Gute 1967.  

 

 

 

 

 

¤ Den 9 mars: Årsmötet 2017. Ordföranden Roland Olofsson, som ledde mötet, kunde hälsa 

närmare 20-talet medlemmar välkomna. Roland kunde med glädje och tacksamhet 

konstatera att ingen av föreningens medlemmar avlidit under 2016. Till tävlingskommitté på 

ett år utsågs Styrelsen.  

 

 

 

 

 

 



¤ Planerad verksamhet 2017: 12 maj, Vårträffen med Gamla Gutepojkar och Töisar.  

11 augusti, Pub-afton tillsammans med WIF Veteraner och LM:s Veteranförening Telefonen. 

1 september, Höstträff. Utse ”Årets Talang”. 

¤ Kuriosa: Roland Olofsson avslutade med att berätta att han varit i kontakt med vår 95-åriga 

ständiga medlem, Barbro Hellström i Västerhaninge, som var glad att få ett samtal och även 

tillade: ”Är det något ni behöver hjälp med så ställer jag gärna upp…..” Tänkvärt! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Den 12 maj: Vårträffen tillsammans med Gamla Gutepojkar. Resultat från 4-kampen:  

1) Björn Ahrling/Erland Stenström, Gute, 2) Manne Östergren/Bernt Stenström, VIF, 

3) Roland Olofsson/Thomas Gottfridsson, VIF. Totalt deltog 10 lag, fem från varje klubb. 

Bo Larsson var tävlingsledare. Efter avslutad tävling bjöds det på ärtsoppa med punsch i 

Badvillan och Roland Olofsson bjöd in till ny kamp i WIF:s regi våren 2018. 

¤ Den 22 augusti: Styrelsemöte i Badvillan. Närvarande Roland Olofsson (ordförande), 

Kjellåke Nordström (adjungerande kassör), Thomas Gottfridsson (sekreterare), Daniel 

Niklasson och Rolf Carlsson. Frånvarande: Lars Olson. Roland Olofsson öppnade mötet, 

Thomas Gottfridsson valdes till sekreterare och Rolf Carlsson till att justera protokollet.  

¤ Diskuterades kandidater till ”Årets talang” 2017. Flera starka namn finns bland årets 

kandidater och slutligt val sker senare under hösten. 

¤ Den 1 september klockan 09.00 arrangeras 

Höstträffen, en intern träff för gamla WIF:are. 

Daniel Niklasson ser till att annonser finns i 

GA och GT. Kjellåke Nordström påminner via 

mail och ser till att förtäring finns på plats och 

Roland Olofsson fixar priser.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Ekonomin i föreningen är fortsatt god, drygt 13.000 kronor finns i kassan när detta skrivs. 

Bidrag har satts in på Kajan Almlöfs minnesfond efter de nyligen avlidna WIF-medlemmarna 

Thua Britse och Maj-Britt Söderstrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 års pristagare ”Årets talang” 

Gabriel Vikic och Natalie Wramner 

2015 års pristagare ”Årets talang” 

Linus Kahl och Maja Elofsson 

2017 års pristagare ”Årets talang” 

Max Hedbom och Amanda Glansholm 

 



Motiveringar ”Årets Talang 2017” 

Amanda Glansholm, 15 år, Stenkumla Skyttegille 
Amanda tilldelas priset för sina starka insatser som luftgevärsskytt de senaste åren. Hon tillhör 
landets fyra-fem bästa skyttar i sin åldersklass och är rankad på 13:e plats i Sverige bland 
damjuniorer upp till 20 år. Vid sommarens Island Games knep hon tre silvermedaljer och vid SM i 
Falling Target för några veckor sedan blev Amanda delad trea i damseniorklassen och vann guld 
(tillsammans med Frida Eriksson) i tvåmanna för föreningslag. Amanda är uttagen att representera 
Sverige i en landskamp mot Finland i början på nästa år.  
En bidragande orsak till att Amanda får priset är också hennes vilja att hjälpa andra att bli bättre 
skyttar. Hon ställer alltid upp när någon behöver hjälp och är dessutom tränare för Stenkumla 
Skyttegilles  yngre skyttar. 

 

Max Hedbom, 14 år, VIF Gute bordtennis och IFK Visby (seriespel) 
Max Hedbom, som var aktuell för priset också förra året, har i flera år tillhört den yppersta 
Sverigeeliten i sin åldersklass. För tillfället är han tvåa bland 14-åringarna och rankad femma bland 
landets 15-åringar. Vid flera tillfällen har Max varit uttagen till det svenska kadettlandslaget och vid 
en 6-nationersturnering i Holland tidigare i år blev svenska laget delad etta med England. Max var 
bäste svensk i lagtävlingen och trea totalt. Max spelar bland seniorerna i IFK Visbys division 2-lag där 
han ännu inte förlorat någon singelmatch, har 9-0 i matchkvot. Bäst i laget! 
Max är nu uttagen till kadettlandslaget vid Safirs internationella i februari och siktar mot Ungdoms-
EM i Rumänien i sommar. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen vill slutligen tacka alla som bidragit till föreningens  
fortsatta verksamhet. 

Visby den 2018-03-05 

 

Roland Olofsson      Lars Olson       Thomas Gottfridsson 

 

Daniel Niklasson      Rolf Carlsson 
Sammanställning och foton:  

Elsie och Kjellis Nordström 


