
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, onsdagen 6 mars 2019 på MunktellArenan i Eskilstuna 
 

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

 

 

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

§2. Den föreslagna föredragningslistan godkändes i befintligt skick 

§3. Lennart Nystedt valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 

§4. Protokollet från AU-mötet den 12 febr. justerades och lades till handlingarna.  

§5. Rapporterades att Hjalmar Petterssons bokhandel i Katrineholm gått i konkurs. Dom 
hade fått 70 OS-böcker att sälja på kommission. Kjell Pettersson i Katrineholm har 
”hämtat hem” 56 böcker och de 14 som sålts kommer vi att fakturera snarast. Troligen 
tar dock kronofogden hand om pengarna och vi måste då göra en avskrivning på 2 400 
kronor. I övrigt rapporterade kassören att det i dag finns 173 781 kronor i kassan. 

§6. Från Kultur och Fritidsförvaltningen i Eskilstuna har inkommit en inbjudan gällande ett 
informationsmöte om MunktellArenans kommande ombyggnad. Beslutades att 
anmäla Lennart Nystedt och Lena Siljebråt som Sällskapets representanter vid mötet.       
Från Småland, Uppland och Östergötlands ”systerföreningar” har deras medlems-
tidningar kommit.     

§7. Arbetet med att uppdatera medlemsregistret fortgår och i samband med att 
årsavgiften ska betalas finns en uppmaning med att meddela mailadresser till 
kassören. Vi får avvakta och se vad det ger för resultat. 

§8. Inför årsmötet den 4 april meddelades att 30 ex. av alla handlingar är upptryckta. 
Sörmlands Idrottsförbund har också tillstyrkt den liggande motionen. 

§9. Beslutades att vid den kommandeinvigningen av ”videoprojektet” klipper 
Sörmlandsidrottens chef och Sällskapets ordförande ett blågult band framför 
videoskärmen. Kontakt ska tas med Eskilstuna-Kuriren, SR Sörmland och SVTs 
Sörmlandsnytt. 

§10. Skissades på ett caféprogram med speedwaylaget Smederna och att träffen förläggs 
ute på Gröndal i klubbstugan och gärna före hemmapremiärmatchen den 17 maj. 
Lennart Nystedt håller i kontakterna. 

 Bland övriga förslag till medlemsaktiviteter föreslås en fotbollsresa tillsammans med 
lämpligt studiebesök. 

§11. Meddelades att kassören varit på den utbildning som erbjudits och Lena var nöjd med 
kursen. 



§12. Beslutades att avhålla nästa AU-möte den 24 april klockan 13.00 i MunktellArenan. 

§13. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

Eskilstuna i mars 2019 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft        Rolf Grubjer 


