
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps extra AU- 
sammanträde, måndagen den 17 febr. -20 i MunktellArenan 
Eskilstuna. 
 

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

 

§1. Ordförande Anders Krafft hälsade alla välkomna och förklarade det extra AU-mötet 
öppnat. 

§2. Den föreslagna föredragningslistan godkändes i befintligt skick, vilket medför att vi 
justerar två protokoll vid kommande möte. 

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

§4. Kassören redogjorde för kostnaderna och förutsättningarna för den föreslagna resan 
till Finnkampen i friidrott i Tammerfors i sept. Den totala deltagarkostnaden efter de 
tillägg som lagts in, slutar på 4 046 kronor per deltagare. Efter lång debatt beslutades 
att erbjuda medlemmarna resan till ett subventionerat pris på 2 000 kronor.                
30 biljetter, hytter och hotellrum har prel.bokats och det skulle medföra en total-
kostnad före SIHS på 61 381 kronor. Då det finns över 200 000 i kassan ansågs det 
motiverat att erbjuda medlemmarna denna ”godbit.” Senaste anmälningstid blir 1 maj 
och betalt senast den 15 maj. 

§5. Kassören rapporterades att arbetet med bokslutet för 2019 och budget för 2020 är 
färdig. Efter beslutet om Finlandsresan kommer budgeten att gå med ett underskott 
på 55 400 kronor. Vinsten för 2019 landade på drygt 32 000 kronor 

§6. Inför årsmötet och valberedningens arbete genomgicks årsmötesprotokollet för att 
klargöra vilka som valdes på två år i våras och vilka som står på tur att omväljas. 

§7. Inbjudan till avtackning av fritids & kulturchefen Ewa Köningsson, som avgår med 
pension hade inkommit. Dock hade ingen styrelseledamot möjlighet att närvara. 

§8. Lottdragning genomfördes bland de medlemmar som betalt årsavgiften före den 1 
februari, vilket 51 medlemmar hade gjort. Fyra vinnare drogs som erhåller varsin 
Sverigelott. 

§9. Ordföranden tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Eskilstuna 22 april 2020 

 

Tord Juszczak   Justerat:   Anders Krafft            Rolf Grubjer 


