
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps styrelse- 
sammanträde, onsdagen den 9 okt. 2019  

Plats: Ekborgen, Flen 
 

Närvarande: Anders Krafft, Lena Siljebråt, Jan-Erik Johansson, Tord Juszczak, Lennart Wangenfors 
(ersättare), Eva Friedmann (ersättare), Lennart Nystedt (valberedningen) och Lennart Dahl 
(valberedningen). 

 

 

§1. Ordförande Anders Krafft hälsade alla välkomna samt 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 årsmötet den 4 april genomgicks.  

§5. Kassören rapporterade att utskicket av Backspegeln kostade 3 638 kronor i porto. Inga 
obetalda räkningar finns, förutom tillkommande kostnader för dagens möte och 
idrottscafféets omkostnader. Nu finns det 187 694 kronor på kontot. 

§6. Från Sörmlandsidrotten hade kommit besked om att förbundet byter namn vid 
årsskiftet och kommer att heta RF-SISU Sörmland. Det betyder också att hemsidan 
byter namn, vilket också medför att vår hemsida kommer att hittas under nytt namn. 
Förbundet återkommer senare med exakt besked. Då nästa nummer av Backspegeln 
inte kommer ut förrän i mars 2020 beslutades att maila ut den nya adressen så fort vi 
fått den. 

§7. Rapporterades från de olika verksamhetsområdena i länet. Inga större händelser fanns 
att rapportera. 

§8. Efter debatt om vårprogrammet 2020 enades det om att jobba på tre inslag. Ett besök 
på distriktsförbundet i Eskilstuna, gemensam måltid och elitseriehandboll i Stiga Sport 
Arena någon gång i februari. Ett idrottscafé i Nyköping under mars, gärna med den 
förre boxaren Erik Skoglund som föreläsare, samt årsmötet i april. 

§9. Rapporterades att det sålts cirka 500 ex. av boken ”Sörmlandsolympier.” Upplagan 
trycktes i 800 ex. så det finns gott om böcker kvar. Då boken är betald betyder det att 
hela försäljningssumman tillfaller SIHS. 300 ex. x 200 kronor betyder 60 000 kronor. 

§10. Kassören rapporterade från arbetet med att uppdatera medlemsregistret. Det finns nu 
tre undergrupper, Ständiga ledamöter och Hedersledamöter, vilka är avgiftsbefriade. 
Föreningar, förbund och företag finns i grupp två och individuella medlemmar i grupp 
tre. Samtidigt pågår arbetet med att få in så många mailadresser som möjligt. I dag har 
vi ett 70-tal. 



§11. Det så kallade ”videoprojektet” invigdes formellt i MunktellArenan i Eskilstuna den           
2 september. Bandet klipptes av Centralföreningen för idrottens främjandes 
sekreterare, Kerstin Bodin, boende i Malmköping. Tanken är att kunna skaffa två 
anläggningar till, att placeras i Duveholmshallen i Katrineholm och på Rosvalla i 
Nyköping. Beslutades att representanter för Katrineholm och Nyköping kommer till 
Eskilstuna för att informeras och testa anläggningen, samt därefter ta kontakt med 
lämpliga personer i respektive kommun rörande de praktiska lösningarna. 

§12. Rapporterades från medlemsresan till Finnkampen i friidrott på Stockholms Stadion 
den 25 augusti. 12 personer fanns med och alla var helnöjda med arrangemanget, 
vädret och resultatet. Funderingar fanns på att ordna en större resa kommande år, då 
Finnkampen går i Helsingfors. Möjligheterna och priser ska undersökas. 

§13. Svårigheterna att värva nya medlemmar ventilerades. Mötet kom fram till att bästa 
sättet är att erbjuda bra program och bra verksamhet i övrigt, samt att ”mun till mun” 
metoden oftast är bäst  

§14. Beslutades att avhålla årsmötet i början av april i Malmköping, exempelvis på 
Plevnagården eller i Malmköpings IFs lokaler och att inbjuda Sörmlandsprofilen Leif 
Jacobsson att kåsera efter årsmötet. 

§15. Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation, EIS, kommer att lägga ner sin 
idrottshistoriska sektion och låta SIHS ansvara för all idrottshistoria i länet. Det medför 
att en mängd idrottspriser överförs till SIHS, men också att det årliga bidraget på 5 000 
kronor som idrottskommittén förfogat över försvinner. 

§16. Erbjudanden om att överta två prissamlingar från privatpersoner har inkommit. Dels 
från en änka till en friidrottare i Katrineholm, dels från en släkting i Västerås till en 
långdistanslöpare som var aktiv 1912-1915 i Eskilstuna. Beslutades att Lennart 
Wangenfors och Anders Krafft fortsätter kontakterna och avgör om det är något av 
värde att ta hand om. 

§17. Gert Fredrikssons 100-åriga födelsedag infaller den 11 nov. och Nyköpings Kanotklubb 
kommer att ordna ett minnesprogram med start kl. 18.00. Beslutades att SIHS går in 
som medarrangör och står för annonskostnaden i Sörmlands Nyheter. En inbjudan till 
våra medlemmar om att delta kommer också att läggas ut på hemsidan. 

§18. Ordf. tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat 

 

 

 

Eskilstuna i okt. 2019 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Nystedt 



 


