
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, onsdagen den 12 juni 2019 på MunktellArenan i 
Eskilstuna 
 

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

 

 

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

§2. Den föreslagna föredragningslistan godkändes i befintligt skick 

§3. Lennart Pettersson valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 

§4. Protokollet från AU-mötet den 20 maj justerades och lades till handlingarna.  

§5. I dagsläget finns det 194 699 kronor på kontot och inga obetalda räkningar finns.  

§6. Medlemsbladet från Hälsingland hade inkommit där skidåkaren Benny Södergren 
porträtterades, då han tävlade för Edsbyn under de aktiva åren. I dag finns han åter i 
Eskilstuna och är en av våra medlemmar. 

§7. Arbetet med att uppdatera medlemsregistret pågår. I dagsläget har vi drygt 90 
mailadresser registrerade. 18 medlemmar har inte betalt årsavgiften. Beslutades att 
skicka ut påminnelser till dessa och om de inte betalar kan vi stryka dem. Sex nya 
medlemmar har också tillkommit. 

§8. Meddelades att det blir ett nytt möte om säker E-posthantering och arkivering den 1 
oktober. Beslutades att anmäla kassören Lena Siljebråt. 

§9. Informationsskylten om hur videoboxen ska användas och hörlurar till ljudsystemet 
har nu kommit på plats och det är dags för invigning. Beslutades att SIHS ordförande 
Anders Krafft och länsidrottens verksamhetschef Jörgen Hedberg klipper ett band. 
Föreslagen tid är 2 eller 6 september. SVT-Sörmland, Sv. Radio-P4 och Eskilstuna-
Kuriren ska inbjudas. Lämpliga lokala inslag ska plockas fram och visas upp. En 
högtalare ska också monteras in för att alla ska ha ljud vid premiärvisningen. 

§10. Rapporterades från caféträffen i Katrineholm den 23 maj, vilken ansågs vara en bra 
träff. Drygt 20 personer närvarade och KSK-ordföranden Andreas Cervin visade upp ett 
genomtänkt program om klubbens 100 år med en framtagen film av högsta klass. 
Kostnaden blev totalt 3 400 kronor, inklusive lokalhyra, kaffe och macka, samt 
annonser i Katrineholms-Kuriren. 

§11. Det förslag som tagits fram till inbjudan till Finnkampen i Stockholm den 25 augusti 
justerades och ändrades på en del punkter. Beslutades att anhöriga får följa med mot 
en kostnad på 300 kronor. Medlemmar betalar 200 kronor. Ett nytt original ska skickas 



till kassören, som mailar ut det till de medlemmar som vi har e-mailadress på.  Anders 
Krafft ser till att trycka upp ett antal inbjudningar som skickas ut till de övriga 
medlemmarna som bi inte har e-mailadress på. 

§12. Nästa nummer av Backspegeln genomgick så långt som det finns färdigt. Beslutades 
att få med en sida om invigningen av videoprojektet och då skulle medlemsbladet vara 
klart att skickas ut i slutet av september. 

§13. Beslutades att avhålla nästa AU-möte torsdagen 15 augusti klockan 10.00 med huvud-
punkt på att samordna transporterna till Finnkampen. 

§14. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 

 

 

 

 

Eskilstuna i juni 2019 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 


