
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps 
styrelsesammanträde, tisd.  23 oktober 2018 i bowlinghallen, 
Rosvalla, Nyköping 

 

Närvarande: Anders Krafft, Lena Siljebråt, Lennart Nystedt och Tord Juszczak från Eskilstuna. Jan-Erik 
Johansson, Lennart Dahl, Nyköping och Bengt Fridell, Lennart Wangenfors och Kjell Pettersson, 
Katrineholm. 

 

§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. Det tidigare justerade årsmötesprotokollet redovisades och lades till handlingarna. 

§5. Kassören rapporterade att efter omkostnaderna vid Friidrotts-SM och övriga löpande 
utgifter finns det 164 180 kronor i kassan. Förutom omkostnaderna vid dagens möte 
och idrottscafcé. 

§6. Inbjudan har kommit till SOFs höstträff den 8 nov. på GIH i Stockholm där fotbolls-OS 
1988, 1992, 1996 och 2016 är temat för kvällen. 

Inbjudan har också kommit till Sv. Idrottshistoriska Förenings höstträff den 14 nov. På 
Riksidrottsmuseet med temat ”spelmarknaden” 

Beslutades att SIHS står för kostnaden vid de båda träffarna om någon medlem vill 
deltaga. 

§7. Rapporterades från verksamheterna i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. 

§8. Ordföranden slog ett slag för hemsidan som finns på Sörmlandsidrotten/SIHS. Bland 
annat läggs hela Backspegeln ut, alla protokoll, kallelser till arrangemang, styrelsens 
kontakadresser, inbjudningar och alla rapporter från arrangemang. 

§9. Olika idéer och förslag till aktiviteter redovisades. Sportjournalisten och TV-
kommentatorn Roberto Vacci som bor i Katrineholm. Katrineholms SK har fyllt 100 år 
och producerat en egen film om klubben. Ett studiebesök på nya Riksidrottsmuseet 
med en fotbollsmatch i allsvenskan var några av förslagen. 

§10 Redovisades hur det ser ut med försäljningen av OS-boken runt om i länet. Cirka 500 
böcker är sålda eller finns ute till försäljning och 300 finns kvar i lager. 

§11. ”Videoprojektet” verkar snart vara i hamn. Centralföreningen har förbättrat och 
utvidgat utbudet som nu finns som en länk istället för som tidigare på en hårddisk. 
Fritidsförvaltningen har inköpt en skärm som ska byggas in i en videobox. Tanken är 
också att på sikt inköpa skärmar till Rosvalla i Nyköping och till Duveholmshallen i 
Katrineholm. Vid premiärvisningen i MunktellArenan i Eskilstuna planeras en speciell 
invigning som kan efterföljas av ett idrottscafé. 



§12. Beslutades att avhålla det kommande årsmötet för 2019 på museet ”Arsenalen” i 
Strängnäs. Det finns konferensutrymmen, möjlighet till kaffe och macka och en guidad 
rundvandring efter årsmötet. Någon lämplig dag i april. Ordförande kollar vidare och 
förhandlar om bra priser. 

§13. Beslutades för att få ett aktuellare medlemsregister ska speciella medlemsansvariga 
väljas. Huvuduppgift är att meddela ev. dödsfall så att medlemmen kan avregistreras. I 
dag har vi dålig koll på detta. 

 Ansvarig för Nyköpingsområdet blir Jan-Erik Johansson, för Katrinelomsregionen Kjell 
Pettersson och för Eskilstunaområdet Lena Siljebråt. Aktuella medlemsregister ska 
skickas till de ansvariga. 

§14. Ordförande och sekreteraren rapporterade från konferensen ”Professionell idrott” 
som arrangerades av tidningen ”Sport och affärer” i Eskilstuna den 1 oktober. 

§15. Ordförande tackade för visat intresse och förklarades sammanträdet avslutat. 

 

 

 

Eskilstuna i oktober 2018 

 

Tord Juszczak 

Sekr.   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Nystedt 
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