
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU-
sammanträde onsdagen den 8 nov. 2017 i MunktellArenan i  
Eskilstuna. 
 

 

 

 

Närvarande: Anders Krafft, Lars-Åke Jonsson, Rolf Grubjer, Lena Siljebråth och Tord Juszczak 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 4 oktober 2017 godkändes, justerades och lades till 
handlingarna.  

§5. Rapporterades från styrelsemötet i Vingåker den 23 oktober där det beslutades att 
kommande årsmöte i april 2018 ska hållas i Katrineholm. Protokollet justerades och 
lades till handlingarna. Protokollet kommer också att läggas ut på hemsidan. 

§6.  Kassören rapporterade att bidraget från Sörmlandsidrotten och bidraget från 
Rekarnestiftelsen för bokprojektet inkommit. När tryckningen av Backspegeln och 
portot betalts, finns det 140 295 kronor i kassan.  Ett inkomstkonto för bok-
försäljningen har öppnats för att lättare se hur många böcker som sålts. 

§7. Lena Siljebråth rapporterades från arkivarieutbildningen som Arkiv Sörmland 
anordnade.15 personer var närvarande från olika föreningar. Lena utsågs också till 
föreningens arkivarie och kommer att bilda sig en uppfattning hur mycket material vi 
kan flytta över till Arkiv Sörmland. 

§8. Eskilstuna-Kuriren säljer OS-boken till sina PLUS-kunder och har haft tre annonser 
hittills. Katrineholms bokhandel ska ha tre kartonger och sälja på kommission för 175 
kronor styck. Drygt 50 böcker har också sålts direkt till kund. Beslutades också att 
medverka på julmarknaden på Munktellmusseet 2-3 december. Ett schema 
upprättades med tvåtimmarspass. Ett arbetspass kvarstår att besätta. Söndag 11.00-
13.00. Kan julmarknaden på Strigeln vara en plats att medverka på? 

§9. Skrivelser har inkommit från Blekinge Idrottshistoriska sällskap mede en lista över de 
böcker som föreningen utgett. Bland annat finns en årsbok som varje medlem får. 
Diverse idrottsminnestidskrifter har också kommit. 



§10. Ordf. meddelade att han haft kontakt med Stefan Axberg på fritidsförvaltningen och 
kompletterar uppgifterna om SIHS till föreningsregistret. Det är nu också klart med ett 
eget postfack i MunktellArenan dit vi har två nycklar. En har kassören och den andra 
förvaras i källarlokalen. Föreningens adress blir då SIHS, MunktellArenan, 
Verkstadsgatan 5, 633 42 Eskilstuna 

§11. Hemsidan har fått ny adress och hittas nu på Sörmlandsidrotten.se/SIHS 

§12. Ordf. meddelade att en träff med arenachefen Mathias Alberts är inbokad för att i 
första hand få till videoprojektet, men även stämma av med de övriga inslagen vi 
jobbat med. ”Wall of fame”, pratbubblorna på golven och montrarna.  

§13. Uppropet i Backspegeln att inkomma med mailadresser och födelsedata har inte haft 
någon större effekt. Endast ett fåtal har hört av sig. 

§14. Beslutades att avhålla ett AU till före jul med något julgott till. Plats: Mossebovägen 
10. När: Onsdagen den 20 december klockan 13.30 

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

 

 

 

 

Eskilstuna i november 2017 

 

Tord Juszczak    

Justerat 

 

   Anders Krafft   Rolf Grubjer 

 

 


