
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, fredagen den 20 sept. 2019 på MunktellArenan i 
Eskilstuna 

 
 

Närvarande: Anders Krafft, Lena Siljebråt, 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 Nystedt valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 

§4. Protokollet från AU-mötet den 15 aug. justerades och lades till handlingarna.  

§5. I dagsläget finns det 195 374  kronor på kontot men då är inte bilhyran, drivmedel, 
tågbiljetterna till ”Finnkampen” betalda. Inte heller tryckningen eller portot gällande 
Backspegeln.  

§6. Fem medlemsblad har inkommit. Kommer att finnas i lokalen på MunktellArenan. 

§7. Rapporterades från resan till ”Finnkampen” den 25 aug. 12 personer deltog. Nio från 
Eskilstuna och tre från Nyköping. Allt klaffade bra och gav mersmak, dessutom var 
vädret bra och de svenska prestationerna på banan utmärkta. 

§8. Den 2 sept. invigdes ”videoprojektet” i MunktellArenan. Sekreteraren i ”Central-
föreningen för idrottens främjande,” f.d. pistolskytten Kerstin Bodin klippte bandet. 
Eskilstuna-Kuriren närvarade och ett drygt 20-tal personer fanns på plats. 

§9. Ordf. rapporterade från ett möte med ”Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation” 
där det meddelades att föreningens idrottshistoriska kommitté läggs ner och att SIHS 
får överta allt ansvar för Eskilstunas idrottshistoria. Det idrottshistoriska material som 
finns, kommer också att överföras till SIHS. Ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor som 
kommittén haft att förfoga över försvinner dock. 

§10. Beslutades att avhålla styrelsemöte den 9 okt. på Ekborgen i Flen, som följs upp med 
ett idrottscafé, där Flens IF, som firar 100-.årsjubileum svarar för programmet. Kallelse 
går ut med Backspegeln, samt annonseras på hemsidan. 

§11. En ny kurs i ämnet ”Digitalt bevarande” kommer att ske den 1 okt. Beslutades att 
anmäla kassören Lena Siljebråt till kursen. 



§12. En Bo Lundqvist i Väserås har hört av sig med förfrågan om SIHS är intresserade av att 
ta över hans farfar Erland Lundqvists prissamling. Beslutades att ta reda på mer om 
hans idrottsprestationer innan beslut fattas. Uppdrogs år ordf. att ta kontakt. 

§13. Beslutades att sekr. uppvaktar Skogstorps GoIF med ett SIHS standar vid föreningens 
100-årsjubileum den 26 okt. 

§14. Arbetet med uppdatering av medlemsregistret pågår och kommer att indelas ni tre 
kategorier, ständiga och hedersledamöter vilka är avgiftsbefriade, individuellt 
medlemskap samt föreningar och företag. 

§15. Beslutades att avhålla nästa AU-möte Torsdagen den 24 okt. kl. 13.00 hemma hos 
sekreteraren i Boverian i Odlaren. (Gäller som kallelse) 

§16. Ordf. tackade för visat intresse, samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

Eskilstuna i okt. 2019 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Nystedt 

 


