
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU-        
sammanträde, onsdagen den 28 juni 2018 på MunktellArenans café i  
Eskilstuna. 
 

 

 

 

Närvarande: Anders Krafft, Lennart Nystedt, Rolf Grubjer, 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. Protokollet från AU-mötet den 23 maj justerades i befintligt skick.  

§5. Då kassören inte hade möjlighet att närvara vid AU-mötet hade en ekonomisk rapport 
inlämnats via mail, vilket visar att vi i kassan har, när alla räkningar är betalda har 
174 538 kronor 

§6. Beslutades att kassören ska ha alla mailadresser för att kunna ha en fungerande 
medlemsförteckning.  

§7. Från Värmlands Idrottshistoriska förening har inkommit begäran om en 
sammanställning från SIHS, för att kunna genomföra en aktuell redovisning för hela 
landet om idrottshistoriska sammanslutningar. Beslutades att ordf. besvarar 
frågeformuläret. Tre tidskrifter från olika sällskap har också inkommit, liksom 
MunktellArenans öppettider under sommaren. 

§8. Frågan om antal redovisade försäljningssiffror för OS-boken bordlades. 

§9. Erbjudande från Halmstads Idrottshistoriska förening har inkommit om att få överta 
två lådor med blandat materiel om två av IFK Eskilstunas målvakter. Helge Svensson, 
aktiv på 30-talet och Olle Eriksson på 40-talet. AU beslutade att tacka ja och materialet 
kommer att överlämnas den 7 juli. Frågan tas upp kommande AU för beslut om hur 
materialet ska användas. 

§10. Ordf. ligger på Centralföreningen om den nya länken som vi väntar på. Därefter ska 
arbetet med Kultur & Fritidsförvaltningen återupptas. 

§11. Ett schema för arbetet vid friidrotts-SM i augusti hade tagits fram. Arbetspassen blir på 
två timmar. Veporna finns hos sekreteraren, där också två bord och fyra stolar ska tas 
med till tältet inne på SM-arenan. Beslutades också att hyra ut det inköpta tältet till 
medlemmarna för 100 kronor per tillfälle. Hämtas och lämnas på MunktellArenan. 



§12. Backspegeln ska komma ut i mitten av september och det mesta av innehållet är i 
stort sett klart. 

§13. Beslutades att kassera ett tiotal glaspriser som finns i lokalen i MunktellArenan och 
som är utan gravyr och inte går att härleda någonstans. 

§14. Beslutades att avhålla nästa AU-möte tisdagen den 21 augusti klockan 13.00 på 
Mossbovägen 10, för att klockan 15.00 förflytta mötet ner till SM-arenan på Ekängen 
för att på plats gå igenom tältplaceringen och andra praktiska frågor. 

§15. Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

 

Eskilstuna i juli 2018 

 

Tord Juszczak 

 

 

Justerat  Anders Krafft   Rolf Grubjer 

 


