
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps sammanträde, 
onsdagen den 27 nov. 2019 i Boverian i Eskilstuna. 

 
 

Närvarande: SIHS: Anders Krafft, Rolf Grubjer, Lennart Nystedt, och Tord Juszczak, Eskilstuna. Lennart 
Wangenfors, Christer Hellqvist, Kjell Pettersson, Katrineholm. Jan-Erik Johansson, Eva Friedmann, 
Lennart Dahl Nyköping. Jörgen Hedberg, Carina Andersson, Sörmlandsidrotten samt Lars Liljegren, 
Svenska Idrottshistoriska Föreningen. 

 

 

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

§2. Den föreslagna föredragningslistan godkändes efter att några punkter bytt plats. 

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

§4. Protokollet från AU-mötet den24 okt. justerades och lades till handlingarna.  

§5. Jörgen Hedberg informerade om att alla19 distriktsorganisationerna i landet kommer 
att byta namn from. 1 jan. 2020. Sörmland kommer att heta RF-SISU. Sörmland. 
Samma uppdrag kommer dock att finnas kvar. Att utbilda, utveckla, stödja, leda, 
företräda den samlade idrotten i länet, vilken omfattar 11 kommuner då även Nykvarn 
och Södertälje inräknas. Det betyder att det finns drygt 700 idrottsföreningar i 
distriktet. Det gäller att bygga förutsättningar för att idrottsrörelsen ska kunna fungera 
och utvecklas. Han betonade också vikten av att ha den historiska återkopplingen med 
sig i jobbet och var nöjd med det samarbete som i dag finns med Sörmlands 
Idrottshistoriska Sällskap. 

§6. Förbundets webbmaster, Carina Andersson meddelade att i och med förbundets 
namnändring så kommer SIHS att få en egen plattform för sin hemsida och inte vara 
en underavdelning till Sörmlandsidrotten. Hemsidan återfinns numera i portalen 
sormlandsihs.wordpress.com. Carina kommer dock även i fortsättningen att sköta 
sidan. Beslutades att göra ett speciellt utskick om detta, då info i nästa Backspegeln 
annars inte når medlemmarna direkt efter ändringen den 1 jan. 2020. 

§7. Förbundsordföranden Lars Liljegren gav en historisk återblick på hur SvIF jobbat under 
de 40 år som föreningen funnits. Viktigast i dag är att vårda sin egen historia. Och det 
ska ske genom ökat samarbete mellan de Idrottshistoriska Sällskapen och de olika 
distriktsidrottsförbunden. Och även mellan de olika idrottshistoriska sällskapen. SvIF 
håller på att ta fram materiel för att kunna genomföra detta. Bland annat genom en 
rikskonferens under kommande år. Det var också med glädje han konstaterade att 
samarbetet i Sörmland kommit så långt. 



§8. Då kassören inte kunde närvara presenterades en skriftlig ekonomirapport. Sista delen 
av Sörmlandsidrottens årsbidrag har inkommit. Då finns på kontot 203 069 kronor och 
obetalda räkningar på c:a 2 500 kronor inklusive dagens julbord. Dessutom har 
Centralföreningen för idrottens främjande beslutat att ge en ”julklapp” till vissa av de 
Idrottshistoriska Sällskapen, där SIHS är en av de utvalda. Dock inte känt hur mycket 
eller när de ska utanordnas. Julklappen är inte öronmärkt och kan alltså disponeras 
helt enligt styrelsens beslut 

§9. Fyra medlemsblad från ”systersällskapen” hade inkommit. De kommer som vanligt att 
återfinnas i lokalen i MunktellArenan. Det finns i dag 19 olika Idrottshistoriska Sällskap 
i landet. 

§10. Rapporterades från firandet av Gert Fredriksson 100-årsdag den 21 nov. i Nyköping. 
C:a 250 personer deltog i firandet. Med tal av kommunalråd och kanotisten Hans 
Nilsson och i hembygdsföreningens lokal fanns hela prissamlingen att beskåda. 
Arrangerade gjorde Nyköpings kommun, Nyköpings Kanotklubb och Sörmlands 
Idrottshistoriska Sällskap. 

§11. Till vårens programaktiviteter har fastslagits ett studiebesök i Eskilstuna den 17 
februari med guidning av nya Stiga Sport Arena, information från Sörmlandsidrotten, 
Genomgång av pekskärmen och SIHS lokal i MunktellArenan. Gemensam middag i 
Munktellstaden och som avslutning elithandboll där Guif tar emot Önnered. 
Beslutades att priset för arrangemanget inkl. mat, kaffe och matchbiljett ska vara 200 
kronor. 

§12. Från Nyköping meddelades att det är klart med att förre boxaren Erik Skoglund ställer 
upp och medverkar på ett idrottscafé någon gång i mars. Detaljplanering pågår. Den 2 
april avhålls årsmötet i Malmköping och så finns idéer om att besöka det nya Riks-        
idrottsmusét och en allsvensk fotbollsmatch under maj månad. 

§13. Sekreteran meddelade att SIHS fått ett antal autografer av aktiva idrottsmän av högsta 
klass som var aktiva på 50-talet. Dessutom finns ett större antal autografer redan i 
SIHS ägo. Bland andra Ingemar Johansson och Floyd Pattersson.  Hur kan vi använda 
dessa samlingar på bästa sätt? Beslutades att bordlägga frågan tillkommande AU-
sammanträde. 

§14. Lennart Wangenfors meddelade att han har fått överta en samling idrottsmateriel som 
han ska försöka katalogisera för kommande beslut hur vi disponerar samlingen. 

§15. Beslutades att avhålla ett AU-möte månd. den 30 dec. klockan 10.00 i MunktellArenan 
för att i första hand gå igen det utskick som ska ut till medlemmarna direkt efter nyår. 

§16. Ordförande tackade för det läckra julbord som serverades före mötet och alla 
närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Eskilstuna i dec. 2019 

 

Tord Juszczak 

Sekr.  Justerat   Anders Krafft  Rolf Grubjer 



 

 

 

 


