
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, torsdagen den 24 okt. 2019 i Boverian i Eskilstuna. 

 
 

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

 

 

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

§2. Den föreslagna föredragningslistan godkändes i befintligt skick 

§3. Rolf Grubjer valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

§4. Protokollet från AU-mötet den 20 sept. justerades och lades till handlingarna.  

§5. Beslutades att inköpa sju stycken standarstänger för 1 645 kronor. I dagsläget finns det 
187 069 kronor på kontot, men då är inte alla bidrag inkomna. En skriftlig ekonomisk 
redovisning bifogas protokollet.  

§6. Det nya, uppdaterade medlemsregistret utdelades till de närvarande styrelse-
medlemmarna. 

§7. Från Sveriges Idrottshistoriska Förening, Sv.IF har inbjudan till höstmöte på 
Riksidrottsmuseet den 11 nov, inkommit. I förbundets medlemsblad finns förslag om 
ökat samarbete mellan de olika idrottshistoriska sällskapen, förbundet och övriga 
idrottsförbund runt om i landet. Även förslag på en konferens finns med i planerna för 
nästa år. Beslutades att inte delta på höstmötet. Men att bjuda in riksförbundets ordf. 
till kommande möte för att höra mer om de liggande förslagen. 

§8. Från Sveriges Olympiahistoriska Förening hade inbjudan till höstträff den 7 nov. i 
Stockholm inkommit. Beslutades att inte anmäla någon deltagare till träffen. 

§9. Gert Fredrikssons 100-årsdag firas i Nyköping den 21 nov. beslutades att Lena 
Siljebråt, Rolf Grubjer och ev. Lennart Pettersson representerar SIHS tillsammans med 
medlemmar från Nyköping. 

§10. Sörmlandsidrotten byter namn till RF-SISU Sörmland och gör samtidigt om 
hemsidorna. För vår del betyder det att vi kommer att finnas under adressen 
www.sormlandsihs.wordpress.com. Carina Andersson på förbundet fortsätter dock att 
vara vår webbmaster. 

§11. Rapporterades från idrottscaffét i Flen den 9 okt. där Flens IFS’ 100 år redovisades av 
Jonas Torsell och Sören Sundin. Ett 25-talmedlemmar fanns på plats på Ekborgen. 

http://www.sormlandsihs.wordpress.com/


§12 Ordf. rapporterade att han haft kontakt med Västerås och kollat upp Lundqvists 
bedrifter på löparbanan. Bästa året var 1912 och han tävlade för IFK Eskilstuna. 
Beslutades att Lena Siljebråt åker till Västerås och hämtar hem prissamlingen, så kan 
SIHS senare bestämma vilka av priserna som är värt att spara. 

 Rolf Grubjer meddelade att den sista 16 mm.-filmen nu är kopierad till ett USB-minne 
och överlämnats till Sörmlandsidrotten. 

§13. Programförslaget för besöket i Eskilstuna genomgicks. Beslutades att arrangera träffen 
den 17 febr. med matchen Guif - Önnered som avslutning. De föreslagna tiderna ska 
dock justeras innan beslut. 

 I mars 2020 uppdras åt Nyköping att arrangera ett idrottscafé. Om möjligt med förre 
proffsboxaren Erik Skoglund. 

§14. Offert har tagits in från Plevnagården i Malmköping gällande årsmötet som fastställs 
till Tors. 2 april 2020. Priset för hyra av konferenslokal och kaffe/macka accepterades. 
Priset för Leif Jacobssons medverkan efter årsmötet ansågs också vara helt ok. 

§15. Beslutades att inbjuda styrelsen och valberedningen till jullunch och 
styrelsesammanträde ons. 27 nov. i Boverian, Eskilstuna med start kl. 12.00. 
Kostnaden maximerades till 100 kronor per deltagare. Tord Juszczak åtog sig att svara 
för julbordet. Beslutades också att inbjuda Lars Liljegren och Jörgen Hedberg. 

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

 

 

 

Eskilstuna i okt. 2019 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft  Rolf Grubjer  

 

 


