
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, torsdagen den 15 aug. 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. Rolf Grubjer valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

§4. Protokollet från AU-mötet den 12 juni justerades och lades till handlingarna.  

§5. I dagsläget finns det 199 185 kronor på kontot men då är inte biljetterna till 
”Finnkampen” betalda 

§6. Fem medlemsblad har inkommit. Olympiaföreningen har en intressant artikel om Rune 
Ålund, IFK Eskilstuna som var med i Melbourne-OS 1956 

§7. Skogstorps GoIF och Flens IF fyller 100 år under hösten, Beslutades att uppvakta med 
sällskapets standar. 

§8. Uppdatering av medlemsregistret pågår. Två tidigare ”ej betalt” har inkommit och i 
dag är vi knappt 100 medlemmar, plus föreningar, förbund och ständiga medlemmar. 

§9. Beslutades att ha invigningen av ”pekskärmen” i MunktellArenan den 2 september. 
Ordf. tar kontakt med SVT Sörmland, Sveriges Radio P4 och Eskilstuna-Kuriren. 
Invigningen sker med klippning av ett blågult band framför skärmen. 

§10. Det är nio anmälda från Eskilstuna till Finnkampen i friidrott på Stockholm stadion 25 
aug, samt tre från Nyköping. Beslutades att hyra en minibuss med plats för nio 
personer med avgång från Golfklubben på Strängnäsvägen för Eskilstunas del, samt att 
betala tågbiljetter och tunnelbana för deltagarna från Nyköping. Detta förutom 
biljetterna. 

§11. Beslutades att nästa nummer av Backspegeln ska skickas ut fred. 20 sept. kl. 13.00 
Därefter hålls ett AU-möte. Plats: MunktellArenan 

§12. Beslutades att avhålla ett styrelsemöte under oktober i samband med ett idrottscafé 
som ska hållas i Flen med FIF som värd och som får berätta om klubbens 100 år. 
Beslutades att ordf. tar kontakt med klubben och förhandlar fram datum och praktiska 
frågor runt arrangemanget.  

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

 



 

Eskilstuna i sept. 2019 

 

Tord Juszczak 

Sekr.   justerat 

 

   Anders Krafft  Rolf Grubjer 

 


