
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps styrelse-
sammanträde måndagen den 23 oktober på Linderoths tryckeri i 
Vingåker. 
 

 

 

 

Närvarande: Anders Krafft, Jan-Erik Johansson, Lennart Wangenfors, Christer Hellqvist, Kjell 
Pettersson, Lars-Åke Jonsson, Rolf Grubjer och Tord Juszczak  

 

 

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

§2. Rolf Grubjer valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

§3. Den föreslagna dagordningen godkändes i befintligt skick. 

§4. Årsmötesprotokollet från den 8 april delades ut.  

§5. Efter förslag från AU fastställdes förslaget att byta namn på föreningen från 
Södermanlands Idrottshistoriska Sällskap till Sörmlands Idrottshistoriska Sällskap. 
Samtidigt fastställdes förslaget till ny logo. 

§6.  Kassören rapporterade att det i dagsläget finns 116 800  kronor i kassan då 
bokfakturan på 122 000 betalts. Rekarnestiftelsens bidrag på 20 000 kronor 
tillkommer. Ett intäktskonto för sålda böcker kommer att ordnas. Kostnaden för 
tryckning av Backspegeln, 8 600 kronor samt porto 3 400 kronor är kommande 
utgifter. Sex nya medlemmar från Katrineholm har tillkommit. 

§7. Från Sveriges Olympihistorikers föreing hade inbjudan till höstmöte den 15 nov. på GIH 
inkommit. Tema ishockey med Lars Grankvist som sammanhållande. ”Foppa” och 
”Sudden” kommer förhoppningsvis att delta. 

 Från Sveriges Idrottshistoriska Förening har kommit inbjudan till höstträff med temat 
”40 år som dopningsjägare” med Arne Ljungqvist på Riksidrottsmuseet den 21 nov. 

 Beslutades att föreningen betalar deltagaravgifterna för de som önskar delta i något 
av arrangemangen. 

§8. Katrineholm har firat 100-årsjubileum som kommun, men väldigt lite idrotts-
arrangemang har varit med. Till helgen ordnas dock en proffsgala i boxning i 
Duveholmshallen. 

 Nyköping jobbar fortfarande på att få till ett idrottscafé med Erik Skoglund som 
dragplåster. 



 Eskilstuna har blivit av med kontoret i MunktellArenan, men har lokalen i källaren kvar. 
En del jobb med bokprojektet har också tagit tid. 

§9. Rapporterades från arbetet med föreningens hemsida tillsammans med 
Sörmlandsidrotten. Sidan har fått en ny adress; Sörmlandsidrotten.se/SIHS och 
förbundets Carina Andersson blir ansvarig för sidan. Hon finns på 010-4764273. 

§10 Ämnen för kommande arrangemang diskuterades. Kan en dopingkväll med Arne 
Ljungqvist vara av intresse? En slutspelsmatch i handboll i Eskilstunas nya arena och en 
speedwaymatch med svenska mästarna Smederna var andra förslag. Målsättningen 
kvarstår att arrangera tre träffar per år. En i Katrineholm, en i Nyköping och en i 
Eskilstuna. 

§11. ”OS-boken” finns nu till försäljning. Priset är 200 kronor och på förslag från AU erhåller 
varje säljare 25 kronor i provision och 175 kronor skall redovisas in på föreningens 
bankgiro. Nyköping och Katrineholmsrepresentanterna fick varsin kartong med böcker 
att sälja. Eskilstuna-Kuriren kommer att sälja boken i sin kundtjänst till tidningens 
”pluskunder.” 

§12. AU har beslutat att uppdatera medlemsregistret och i senaste Backspegeln 
uppmanades medlemmar att komma in med bland annat mailadresser. Drygt 15 
personer har hittills inkommit med kompletterande uppgifter. Beslutades att i nästa 
nummer av tidningen åter göra ett upprop, för att därefter besluta hur vi går vidare. 
Ev. måste vi ringa runt. 

§13. Meddelades att ”Videoprojektet” i Eskilstuna stannat av. Projektledaren för 
MunktellArenans upprustning har slutat och någon ny har inte tillkommit. Föreningen 
har efter avtal med Centralföreningen för idrottens främjande i dag en hårddisk med 
470 inslag, modell ”Stopptid”. Dessa ska monteras in i en videobox med pekskärm och 
placeras i arenan. Beslutades att boxen ska göras flyttbar med hjul för att kunna visas 
även i Duveholmshallen och på Rosvalla. Gärna i samband med en medlemsvärvnings-
kampanj. Kontakt ska tas med Eskilstuna kommuns arenachef för att få fart på 
projektet. 

§14 Beslutades att det kommande årsmötet i april 2018 ska äga rum i Katrineholm och att 
föreningens representanter börjar skissa på ett program, datum och lokal. 

§15. Rapporterades från SörmlandsGalan den 21 oktober där föreningen för första gången 
erhöll tre fribiljetter. Ordförande, vice ordförande och kassören representerade 
föreningen. 

 Sekreteraren och redaktören för Backspegeln uppmanade deltagarna att komma in 
med material till tidningen. Artiklar, insändare och bilder. 

§16. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Eskilstuna i oktober 2017 

 

Tord Juszczak   Anders Krafft  Rolf Grubjer 




