
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, måndagen den 30 dec. 2019 i MunktellArenan 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. Lennart Pettersson valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 

§4. Protokollet från styrelsesammanträdet den 27 nov. justerades och lades till 
handlingarna.  

§5. Kassören rapporterades att det i dagsläget finns 208 345 kronor på kontot och inga 
obetalda räkningar ligger. Från Centralföreningen för idrottens främjande har SIHS 
erhållit en ”julklapp” i form av ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor. Beslutades att 
skriva ett tackbrev till Centralföreningen. Arbetet med Bokslutet 2019 och Budget 
2020 har påbörjats och ska redovisas vid kommande AU-möte. 

§6. Då samarbetet med Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation har upphört 
beslutades att återkalla den nyckel till lokalen i MunktellArenan som EIS disponerat. 

§7. Markko Tassela har skriftligt meddelat att han inte står till förfogande som revisor vid 
kommande årsmöte. Han önskar heller inga andra uppdrag i SIHS. AU beslutade 
föreslå årsmötet att bara välja en revisor istället för som idag två personer. Lennart 
Nystedt i valberedningen vill också lämna sitt uppdrag av hälsoskäl, men kan tänka sig 
stå kvar om ingen annan kandidat dyker upp. 

§7. Fyra utskick kommer att postas till medlemmarna. Antingen via mail eller som vanlig 
post. Det är ett om den kommande årsavgiften, ett om den nya hemsidan med den 
nya adressen, en inbjudan till ”Eskilstunadagen” den 17 febr. samt en inbjudan till 
idrottscafé i Nyköping den 12 mars med fd. boxaren Erik Skoglund som föreläsare. Vid 
samma tillfälle genomförs ett styrelsesammanträde. Dessutom beslutades att ordna 
en resa till Riksidrottsmuseet och en allsvensk fotbollsmatch på Tele-2 arena under 
maj. 

§8. Information om ”Finnkampsbåten” hade inkommit. Landskampen går av stapeln i 
Tammerfors den 5-6 sept. Svensk friidrott och Silja Line ordnar en resa som avgår från 
Värtahamnen fred. den 4 sept. med återkomst månd. den 7 sept. på morgonen. 



Beslutades att kraftigt subventionera resan men att undersöka intresset innan några 
förhandsbokningar sker. Förfrågan går ut med kommande nummer av Backspegeln i 
mars. Totalpriset kommer att bli 2 000 kronor inkl. allt. 

§9. Vid Sörmlandsidrotten gala i Munktellmuseét i Eskilstuna den 18 jan, representeras 
SIHS av Lena Siljebråt, Rolf Grubjer och Tord Juszczak.  

§10. Vid SVIFFs årsmöte den 28 april kan Anders Krafft, Lena Siljebråt och Tord Juszczak 
tänka sig att medverka. Beslut tas vid kommande AU-möte. 

§11. Beslutades att avhålla nästa AU-möte månd. den 27 jan. klockan 12.00 hemma hos 
Lennart Pettersson och inleda med lunch. 

§12. Ordf. tackade för visat intresse och förklarade årets sista sammanträde för avslutat. 

 

 

 

 

 

Eskilstuna i jan. 2020 

 

Tord Juszczak  

Sekr.   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Pettersson 


