VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2021
WISBY IF
VETERANFÖRENING

Verksamhetsberättelse för Wisby IF veteranförening år 2021.
Vid årsskiftet 2021-2022 hade föreningen 52 medlemmar varav 22 ständiga medlemmar.
Ständig medlem är den person som fyllt 80 år under kalenderåret.
Sedan föregående årsmöte har följande medlemmar avlidit: Sune Larsson, avled den
12 december 2021 samt Barbro Hellström, avled den 26 januari 2022.

Wisby IF veteranförenings årsmöte tisdagen den 12 oktober 2021 i Badvillan.
# Ordförande Roland Olofsson hälsade totalt 11 medlemmar välkomna och förklarade att
årsmötet skjutits fram till hösten på grund av Coronapandemin.
# Parentation hölls över tre medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet – Yngve ”Putte”
Myrbäck, Bernt Stenström och Maj-Gun Jonsson.
# 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 drygt 8000 kronor.
# Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
# Årsavgiften – som höjdes förra året – blir kvar på 150 kronor per medlem.
# Val av styrelse, revisor och valberedning. Ordförande: Roland Olofsson (2 år), adjungerad
kassör: Kjellåke Nordström (1 år), sekreterare: Thomas Gottfridsson (2 år). Övriga: Rolf
”Greven” Karlsson (1 år) och Stig Månsson (1 år). Stig är ny i styrelsen. Revisor: Lennart
Ekengren (2 år). Undanbett sig omval: Stig ”Manne” Östergren (tidigare revisor-suppleant),
Daniel Niklasson (tidigare valberedning) och Lars Olsson (tidigare vice ordförande) .
# Val av valberedning och tävlingskommitté: Hanteras internt inom styrelsen.
# Planerad verksamhet under 2022: Årsmöte i mars, träff med Gamla Gutepojkar i maj och
Höstträff internt inom klubben i september. Kan bli mer om nya idéer dyker upp.
# Årets Talang fortsätter föreningen att utse. I november detta år de sjunde talangerna och
under 2022 de åttonde talangerna. Stipendiet höjs från 1000 till 1500 kronor per person.
# Ständiga medlemmar är de som fyllt 80 år. För dessa är medlemsavgiften frivillig.
# Två nya medlemmar valdes in i föreningen – Björn Ahrling och Stig Fahlström.
# Inga övriga frågor behandlades.
# Efter 43 minuter avslutade ordförande mötet. Därefter bjöds det på kaffe och smörgås.
Visby den 12 oktober 2021
Thomas Gottfridsson, sekreterare
Lasse Berg, justerare

Roland Olofsson, ordförande
Lars Willy Johansson, justerare

Wisby IF veteranförening händelser under ”Coronaåret” 2021.
År 2021 fortsatte pandemin vilket innebar att detta år blev ett lika trist och händelsefattigt år,
liksom år 2020.
Traditionella aktiviteter fick ställas in. Förhoppningsvis kan vi återgå till ”normala”
förhållanden.
Vi trotsade pandemin och höll årsmöte den 12 oktober 2021 och såg till att
årsmötesdeltagarna höll behörigt avstånd.
Den 29 november 2021 överraskades årets stipendiater med att komma till Badvillan där vi
tillkännagav vilka dessa personer var.

Här kan ni se foto på stipendiaterna.
Motivering
Agnes Widén, Visby Basketbollklubb och Visby Ladies
(född -06).
Gjorde debut i damernas högsta basketliga förra
säsongen, bara 13 år gammal. Det blev fem korta
inhopp den säsongen. Den här säsongen dominerar
hon stort i sitt ungdomslag.
Agnes är, enligt expertis, en blivande elitspelare och
ett föredöme på plan som lever för sin idrott. Hon
sköter skolan bra och är duktig på att peppa sina
lagkamrater.
Hon spelar guard och är därmed den som oftast
sätter igång spelet och dirigerar sina lagkamrater,
men det händer också att hon gör över 30 poäng i en
match.

Motivering
Arvid Ingermaa, Visby Innebandyklubb (född -06).
En lovande center med naturlig talang som han utvecklat fantastiskt bra på senare tid. Har en otrolig blick
och finfin känsla för spelet.
Har förmågan att ta snabba beslut och alltid göra vad som krävs – det gör honom till en synnerligen bra
spelare för sin ålder. Hittar avslut och passningar i de flesta lägena och har förmågan att hitta rätt plats på
banan.
Arvids talang gör också att ha flyttas upp och spelar med äldre kompisar. Sköter skolan föredömligt och är
en bra kompis.

Tidigare pristagare ”Årets Talang”

Porträttgalleri av kända WIF-are.
För ytterligare information, gå in på Gotlands Idrottshistoriska Förenings hemsida.
www.gotlandsidrottshistoriska.se
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