
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, onsdagen den 20 nov 2018 på MunktellArenan,  
Eskilstuna. 
 

 

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

 

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

§2. Lennart Nystedt valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 

§3. Den föreslagna föredragningslistan godkändes i befintligt skick. 

§4. Protokollet från AU-mötet den 21 aug. kunde inte justeras då Rolf Grubjer var 
förhindrad att närvara.  

§5. Kassören rapporterade att årsbidraget från Sörmlandsidrotten inkommit och att då 
finns 182 189 kronor i kassan.  Försäljning av boken Sörmländska OS-deltagare har 
inbringat drygt 13 000 kronor. 

§6. Rapporterades från idrottscafeét i Nyköping den 23 oktober. En fullständig rapport 
finns på hemsidan. 

§7. Inbjudan har inkommit från Club 13 att komma och lyssna på Kennet Andersson på 
Vilsta Sporthotel den 24 nov. samt att boka plats på Munktellmuséet den 1-2 dec. vid 
julmarknaden för att sälja böcker. Beslutades att av stå inbjudan till muséet. Tre 
tidskrifter från andra idrottssällskap har också inkommit. 

’§8. Ordföranden meddelade att vi fått det utlovade materialet från Halmstad om de båda 
fd. IFK-målvakterna, samt urklipp om Eskilstuna Kvinnliga Gymnasik o IdrottsKlubb, 
EKGIK inkommit. Målvaktsmaterialet utlånas till Gamla IFK-are och gymnastik-
materialet arkiveras tills vidare. Förhoppningsvis kan det tas om hand av Arkiv 
Sörmland. 

§9. Vad gäller videoprojektet har en skärm inköpts av Eskilstuna fritid och vi har faktureras 
5 600 kronor för inköpet. 10 000 kronor är öronmärkta för projektet. En videobox ska 
nu färdigställas och då avtalet med Centralföreningen sedan tidigare är klart hoppas vi 
på en snar premiärvisning. 

§10. AU föreslår att årsmötet ska avhållas torsdagen den 4 april på armémuséet Arsenalen 
utanför Strängnäs. Ordf. får i uppdrag att kolla upp om datumet passar muséet. 

§11. Beslutades att avnjuta en jullunch onsdagen de 12 dec. hos sekreteraren på 
Mossebovägen 10. Beslutades att anslå 500 kronor för genomförandet. Efter 
jullunchen avhålls nästa AU-sammanträde. (OBS Gäller som kallelse. Ev återbud 
meddelas sekreteraren senast den 10 dec.) 



§12. Medlemsmatrikeln genomgicks. I dag finns fyra olika medlemslistor. Betalande 
medlemmar, ständiga medlemmar, hedersmedlemmar samt föreningar och förbund. 

 Svårigheterna är bland annat att hålla listan hedersmedlemmar aktuell. Inga kriterier 
för vilka som ska utses till hedersmedlemmar finns. Och inga nya har invalts på många 
år. Beslutades att ordf. tar kontakt med förre ordföranden Folke Andersson för att få 
en uppfattning om hur processen tidigare har skötts. Beslutades att ta upp frågan 
kommande AU. 

§13 Nästa AU blir således den 12 december efter jullunchen. 

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

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna 30 november 2018 

 

Tord Juszczak 

Sekr.   Justeras 

 

   Anders Krafft  Lennart Nystedt 

 

 


