
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, måndagen den 20 maj 2019 på MunktellArenan i 
Eskilstuna 
 

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

 

 

§1. Ordförande Anders Krafft hälsade alla välkomna, särskilt den nye medlemmen i AU, 
Lennart Pettersson, 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 6 mars justerades och lades till handlingarna.  

§5. I dagsläget finns det 199 538 kronor på kontot, men 1 275 kronor i obetalda räkningar. 
24 av medlemmarna har ännu inte betalt årsavgiften. 

§6. Inga inkomna skrivelser fanns att gå igenom. 

§7. Arbetet med att uppdatera medlemsregistret pågår. I dagsläget har vi 94 mailadresser 
registrerade. 

§8. Lennart Pettersson rapporterade från seminariet om säker e-postregistrering. Allt är i 
en uppbyggnadsfas och målsättningen är att maximera materialen under överskådlig 
tid. Arkiv Sörmland är också med och mycket av deras register kommer också att 
läggas om till digital förvaring. En ny uppföljande träff ska ordnas under hösten. 

§9. Lena Siljebråt rapporterades från mötet med MunktellArenan. Fortfarande är det 
mycket spring i huset av ungdom som inte är med i några organiserade aktivitet. Det 
finns nu ett förslag att ordna ett kodlås ner till källarvåningen. En ny träff kommer att 
ske under hösten. 

§10. Skylten med SIHS logo har nu monterats över videoboxen. Men instruktionstexten och 
ljudet med vidhängande hörlurar är inte monterade. Visst intresse har också fram-
kommit att anläggningen egentligen borde stå i Stiga Sport Arena, då publiktill-
strömningen där är större. 

§11 De praktiska arrangemangen kring idrottscafét i Katrineholmden 23 maj genomgicks. 
Bland annat samåkningen och bilförare. 

§12. Beslutades att kassören kollar med biljetter och ev. rabatter till Finnkampen i friidrott 
den 25 augusti. Inbjudan kommer att skickas ut via mail och per post, samt anslås på 
hemsidan. 

  



Lars Eriksson IF Svea, som upphörde 2002, har överlämnat föreningens tillhörigheter till 
SIHS och materialet finns nu nere i källarlokalen. 

Rolf Grubjer och Lena Siljebråt har börjat att städa i källarlokalen. Bland annat har gamla 
fakturor och liknande kastats. Beslutades också att genomföra en gemensam städdag 
onsdagen den 12 juni. Först ett AU-sammanträde med start klockan 10.00, gemensam 
lunch 12.00 och därefter städning så länge orken finns. 

§13. Ordf. tackade för v isat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

Eskilstuna i juni 20019 

 

Tord Juszczak  Justerat 

   

   Anders Krafft  Rolf Grubjer 

 

 

  

 


