
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, onsdagen den 12 dec. 2018 på Mossebovägen 10 i 
Eskilstuna 
 

 

Närvarande: Anders Krafft, Lena Siljebråt, Lennart Nystedt, Rolf Grubjer och Tord Juszczak, alla från 
Eskilstuna.  

 

§1. Ordförande Anders Krafft hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§2. Lena Siljebråt valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

§3. Den föreslagna föredragningslistan godkändes i befintligt skick. 

§4. Protokollen från AU-mötena den 26 sept. och 20 nov. justerades och lades till 
handlingarna.  

§5. Kassören rapporterade att årsbidraget från Sörmlandsidrotten inkommit och att då 
finns det 181 729 kronor i kassan.  Inga obetalda fakturor finns.  

§6. Från Jämtlands Idrottshistoriska har deras medlemsblad inkommit. 

§7. Problemet med att uppdatera registret över Hedersmedlemmar diskuterades. Det 
finns nästan 40 aktiva medaljörer i OS eller VM som inte är invalda i SIHS. Dessutom 
tillkommer alla EM-medaljörerna. De bedömdes som omöjligt att spåra alla dessa 
aktiva och många bedrifter är över 20 år gamla. 

§8. Beslutades med anledning av svårigheterna att spåra medaljörerna att skriva en 
motion till årsmötet med beslut om stadgeändring. I nuvarande stadgar står ”att alla 
medaljörer i OS, VM eller EM automatiskt blir hedersmedlemmar i SIHS.” 

 AU föreslår att den formuleringen stryks och att inga nya hedersmedlemmar väljs in. 
De nuvarande personerna överförs till registret ”Ständiga medlemmar” 

Beslutades att sekreteraren utformar ett förslag till motion som AU kan ta ställning till 
vid kommande AU. 

§9. C:a 60 mailadresser finns i dag till enskilda medlemmar i Sällskapet. Förbund, 
föreningar och övriga adresser finns troligen att hämta hem via resp. hemsidor. 
Uppdrogs till kassören att jobba fram dessa adresser. Målsättningen är att få fram 100 
% av mailadresserna för att underlätta kommande kommunikationer. 

§10. Ansvarig för filerna, Filmarkivet har fått IP-nummer till datorsystemet och 
kontaktuppgifter för att få fart på ”Videoprojektet”. Victoria Halén på Eskilstuna 
Kommuns fritidsförvaltning är ny kontaktperson och en första träff är inbokad till fred. 
14 dec. för att om möjligt fastställa en tidsplan för fortsatt arbete. 



§11. Armémusét Arsenalen utanför Strängnäs är bokat för årsmötet torsdagen 4 april med 
start klockan 17.00 med själva årsmötet. C:a kl. 18.00 serveras kaffe och macka som 
följs upp med en guidning kl. 18.30. Beslutades att anmälan till årsmötet ska ske 
senast den 28 mars. Totalkostnaden för c: 25 personer kommer att gå på 5 500 kronor. 

§12. Då nästa nummer av Backspegeln också är kallelse till årsmötet och ska vara 
medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet, beslutades att skicka ut 
medlemsbladet under vecka 10 -19 och till tryck under vecka 08-19. 

 Beslutades också att den motion som beslutades under §8  i dagens protokoll ska 
återfinnas i tidningen. 

§13. Valberedningens representant, Lennart Nystedt gick igenom turordningen för ev. 
omval och annat inför det kommande årsmötet. 

§14. Beslutades att avhålla nästa AU-möte onsdagen den 30 januari klockan 13.00 på 
MunktellArenan, cafeterian. 

§15. Ordf. tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

Eskilstuna i dec. 2018 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft          Lena Siljebråt 

  

 

 

 


