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Verksamhetsberättelse för Wisby IF veteranförening år 2020. 

Vid årsskiftet 2020-2021 hade föreningen 52 medlemmar varav 22 ständiga medlemmar. 

Ständig medlem är den person som fyllt 80 år under kalenderåret. 

Under året avled följande medlem: Sören Klintbom den 19 februari. 

WIF Årsmöte samt lunch den 5 mars i Badvillan. 

# Ordförande Roland Olofsson hälsade 12 medlemmar välkomna till mötet. 

# Parentation hölls över de avlidna medlemmarna Curt Wallin, Curt Ekström och Sören Klintbom. 

# Mötets behöriga utlysande godkändes, liksom dagordningen. 

# Roland Olofsson valdes att leda årsmötet med Thomas Gottfridsson som sekreterare. 

# Till justerare tillika rösträknare valdes Lasse Berg och Lars Willy ”Bellman” Johansson. 

# Thomas Gottfridsson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. 

# Kjellåke Nordström berättade om ekonomin – i kassan finns 9 510 kronor. Ekonomin är god. 

# Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

# Eftersom antalet medlemmar blir allt färre för varje år beslutades att årsavgiften höjs från 100 till 

150 kronor om året från 2021.  

# Val av styrelse, valberedning och revisorer: Ordförande: Roland Olofsson (1 år), vice ordförande: 

Lars Olsson (2 år), adjungerande kassör: Kjellåke Nordström (2 år), sekreterare: Thomas Gottfridsson 

(1 år), övrig: Rolf Karlsson (1 år). Valberedning: Daniel Niklasson (1 år) Revisorer: Lennart Ekengren (1 

år), Stig Månsson (1 år) med Stig ”Manne” Östergren som suppleant (1 år). 

# Val av Tävlingskommitté. Styrelsen fungerar också som tävlingskommitté. 

# Verksamhet under 2020: Vårträffen (WIF arrangör) tillsammans med Gamla Gutepojkar/töisar 

kommer arrangeras den 6 maj klockan 09.00 och Höstträffen 3 september, båda arrangemangen vid 

Badvillan. För sjätte året i följd skall vi också i slutet av året utse Årets Talang, en pojke och en flicka 

max 15 år. Detta har blivit något av föreningens ”flaggskepp”. 

# Nya ständiga medlemmar som fyller 80 år under 2020 är Maj-Britt Lilja och Lasse Håkansson. 

# Nya medlemmar. Daniel Niklasson har ett par intressanta namn på gång som skall tillfrågas. Även 

övriga i föreningen får gärna komma med tips på nya medlemmar. 

# Inga övriga frågor. 

# Efter 58 minuter avslutade Roland Olofsson ett intressant årsmöte. Därefter bjöd Elsie och Kjellåke 

Nordström på en vällagad köttgryta med kokt potatis. Synnerligen uppskattat! Många härliga 

historier från förr berättades också. 

 

Visby den 5 mars 2020 

……………………………………..                                                                                …………………………………………… 

Thomas Gottfridsson, sekreterare                                                                 Roland Olofsson, ordförande  

……………………………………..                                                                                .……………………………………………. 

Lasse Berg, justerare                                                                                         Lars Willy Johansson, justerare 

 

 

 



 

Wisby IF veteranförening händelser under ”Coronaåret” 2020 
Som framgår av rubriken blev 2020 ett trist och händelsefattigt år för veteranföreningen. 

Traditionella Vårträffen, Höstträffen och andra tänkta aktiviteter ställdes in för att minska 

smittspridningen. 

När året skall summeras kan vi i alla fall konstatera ett par sammankomster - årsmötet den 5 mars 

och utnämningen av Årets Talang senare under året. 

 

ÅRSMÖTET: 

Hölls alltså den 12 mars i Badvillan där 12 medlemmar fanns närvarande och Roland Olofsson 

omvaldes till ordförande. I övrigt hänvisas till årsmötesprotokollet. 

 

ÅRETS TALANG: 

Vid ett möte i Badvillan den 6/10 beslutades enhälligt att Miranda Milton, Dalhem IF fotboll och Linus 

Levin, Visby Roma hockey är Årets talanger 2020. På mötet deltog Roland Olofsson, Rolf Karlsson, 

Daniel Niklasson, Thomas Gottfridsson (föredragande) och Lasse Olsson. 

Under Dalhem IF:s träning i Västerhejdehallen 21/11 överraskades de båda pristagarna med varsin 

blomsterkvast. Utdelning av diplom och penninggåva kommer att ske någon gång i början av 2021. 

Det var väl i stort sett allt som hände 2020. 

Vid protokollet: 

 

Thomas Gottfridsson 

Sekreterare WIF veteranförening 

 

Årets talang 2020, pris från Wisby IF Veteranförening 
Gäller i år en flicka och en pojke födda 2005-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare pristagare ”Årets Talang” 

Motivering Miranda Milton. 

Spelat i division 2 för Dalhem i år och i division 1 

för P18 förra året. Uttagen som en av två 

spelare från Gotland till rikslägret för 15-åringar. 

Bra teknik, spelförståelse och kan hantera bollen 

även i hög hastighet. En drivande spelare - ger 

alltid 100 procent har bra fysik - är snabb och 

kraftfull i spelet och har en vilja att gå framåt i 

banan. Mamma Annelie Milton har spelat i 

landets högsta serie, bland annat MOT Dalhem. 

Miranda bor i Klintehamn där hon också började 

sin fotbollsbana. 

 

Motivering Linus Levin. 

Är bara 14 år men redan ordinarie i Visby Romas J 20-lag. Utmärkt teknik såväl med 

klubben som när det gäller skridskoåkningen. Har en stor arbetskapacitet, jobbar alltid för 

lagets bästa. Laglojal och träningsvillig – en allround spelare av hög klass. Pappa Daniel 

Levin är tränare och ledare, tidigare duktig ishockeyspelare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare pristagare ”Årets Talang” 



 

 

 
Porträttgalleri och karikatyrer av kända WIF-are. 

För ytterligare information, gå in på Gotlands Idrottshistoriska Förenings hemsida. 

www.gotlandsidrottshistoriska.se 

Sammanställning: Elsie och Kjellis Nordström 


