
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, onsdagen 24 april 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. Kassören rapporterade att det i dag finns 200 982 kronor på kontot. En ny kontoplan 
har arbetats fram av kassören som gör att det blir mer överskådligt och lättare att göra 
en budget inför kommande år. 80 medlemmar har just nu betalt årsavgiften. 

Redovisning av sålda Olympiaböcker saknas från Katrineholm och Nyköping. 
Beslutades att kassören gör en koll med de ansvariga för att få en aktuell avstämning. 

§6. Från Åkers IF har skriften ”Åker 1001 år” inkommit, samt nio medlemsblad från olika 
systerföreningar. 

§7. Drygt 80 medlemmar har betalt årsavgiften och hyfsat med e-mailadresser har 
inkommit. Kassören jobbar med att göra en nya och aktuell medlemsförteckning. 

§8. Rapporterades från årsmötet den 4 april på Armémuseet Arsenalen i Strängnäs. 21 
medlemmar var närvarande. Valberedningens förslag klubbades och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. Efter årsmötet guidades deltagarna runt om i museét och 
imponerades av alla stora stridsvagnar och motorfordon. 

§9. Rapporterades fån MunktellArenans ”husmöte” där problem finns med mycket spring 
av ungdomar som inte är med i några aktiviteter. Arenan håller sommarstängt 15 juli 
tom. 26 juli. Öppettider övriga sommaren blir 10 – 16. Nytt möte kommer att hållas 13 
maj och kassören kommer att representera sällskapet. 

§10. Det förslag till infotext som tagits fram gällande videoprojektet fastställdes. Det ska 
placeras ovanför själva boxen och SIHS-logan monteras däröver. Beslutades att skjuta 
på själva invigningen till hösten. 

§11. Beslutades att skjuta upp träffen med Smederna ute på Gröndal då Katrineholm 
inbjuder till idrottscafé den 23 maj med temat KSK 100 år. Beslutades att skicka ut 
inbjudningar senast den 6 maj och att SIHS står för kaffe och macka. 



     Beslutades också att ordna en resa till Finnkampen i friidrott på Stockholms Stadion. 
En avgift på 200 kronor kommer att tas ut, då biljetterna är ganska dyra. 

§12. Tommy Pettersson i Fjärdhundra vill ha kontakt med någon som håller på med 
klubbmärken, vimplar, dekaler och liknande. Beslutades att förmedla kontakt med 
Sören Eldbrand i Katrineholm. 

§13. Nedlagda idrottsföreningen I F Svea i Eskilstuna vill att SIHS ska ta över klubbens 
pokaler och priser genom Lars Eriksson. Sällskapet ställer sig positiv till förfrågan. 

§14. Den 6 maj anordnas en Work -Shop gällande E-arkiv och hur vi förvarar digitalt 
material på ett säkert sätt. Beslutades att anmäla Lena Siljebråt till seminariet. 

§15. Beslutades att avhålla nästa AU-möte måndagen den 20 maj kl. i MunktellArenan. 

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

 

 

 

Eskilstuna i maj 2019 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Pettersson
  

 

 


