
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU-        
sammanträde, onsdagen den 25 april 2018 i MunktellArenans 
cafeteria i  Eskilstuna. 
 

 

 

 

Närvarande: Anders Krafft, Lars-Åke Jonsson, Lennart Nystedt, Rolf Grubjer, Lena Siljebråt och Tord 
Juszczak, alla från Eskilstuna.  

 

 

§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 föredragningslistan godkändes i befintligt skick. 

§4. Protokollen från AU-mötena den 14 febr. och 19 mars justerades i befintligt skick.  

 §5.  Kassören rapporterade att det inte hänt så mycket. Tryckning av Backspegeln, porto 
och omkostnader för fotbollsträffen, totalt 9 200 kronor är inte betalda. Inte heller 
tryckningen av nya logoskyltar och materialet i samband med årsmötet, drygt 3 000 
kronor. Just nu finns det 186 709 kronor i kassan, vilket alltså kommer att minskas, när 
de obetalda utgifterna reglerats. 32 medlemmar har ännu inte betalt årsavgiften. 

§6. Sex tidskrifter från olika idrottshistoriska sammanslutningar har inkommit och dessa 
kommer att finnas i lokalen i MunktellArenan.  

§7. Rapporterades från årsmötet i Katrineholm den 11 april, vilket flöt bra med idel omval, 
förutom på kassörsposten där Lena Siljebråt går in istället för Lars-Åke Jonsson. 
Beslutades också att utanordna ett arvode på 500 kronor till Matilda Plan som 
medverkade efter årsmötet och berättade om sin karriär som bandy- och 
fotbollsspelare. Lars-Åke Jonsson tackade för den uppvaktning han erhöll i samband 
med att han lämnade kassörsjobbet efter drygt 20 år. 

§8. Rapporterades från årsmötet i Stockholm med Sveriges Olympiahistoriska Förenings 
årsmöte den 18 april, där Lennart Nystedt och Tord Juszczak representerade SIHS. 

§9. Rapporterades från årsmötet i Stockholm med Sveriges Idrottshistoriska  Förening på 
Riksidrottsmuséet. SIHS representerades av Anders Krafft, Rolf Grubjer och Tord 
Juszczak, vilken erhöll SVIF-priset för 2018 för sin forskning och skrifter i idrottskultur. 

§10. Rapporterades från bokprojektet Sörmlands Olympier. Försäljningen av böckerna går 
nu ganska trögt, men totalt är projektet rent ekonomiskt i hamn. 



§11. Rapporterades från samarbetet med Arkiv Sörmland, där ingenting har hänt sedan 
förra sammanträdet. 

§12.  SIHS har fått ett erbjudande om att ta över en idrottsboksamling på drygt 50 böcker 
och en bokhylla. Beslutades att acceptera erbjudandet och se det som en grundplåt till 
ett kommande idrottsbibliotek. 

§13. Vad gäller beslutet om att erbjuda alla medlemmar fri entré vid SM-tävlingarna i 
friidrotts sista dag, söndagen den 26 augusti, föreslogs att en kontantkassa skulle 
kunna medföra att entrébiljetten kan ersättas direkt. Beslutades att bordlägga frågan 
till kommande AU-sammanträde. 

§14. Eskilstuna Fritid väntar nu på den nya hårddisken för att kunna starta arbetet med att 
få ihop den videobox som ska komma att placeras i MunktellArenan. Den uppdaterade 
hårddisken är på väg, så äntligen kan projektet vara på gång. 

§15. Beslutades att avhålla nästa AU-sammanträde onsdagen den 23 maj med start klockan 
13.30 hemma hos sekreteraren på Mossebovägen 10. 

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

 

 

 

Eskilstuna 26 april 2018 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

 

   Anders Krafft   Rolf Grubjer 

  

 

 


