
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, måndagen den 27 jan. -20 på Rademachergatan 2  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 och tackade Lennart Pettersson för en 
utmärkt lunch, 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 styrelsesammanträdet den 30 dec. -19  justerades och lades till 
handlingarna.  

§5. Kassören rapporterades att det i dagsläget finns 212 186 kronor på kontot. Arbetet 
med bokslutet för 2019 pågår, men är inte klart. Det visar dock på en vinst på c:a 
20 000 för verksamhetsåret.  

Ett tackbrev har skickats till Centralföreningen för Idrottens främjande för den julgåva 
på 10 000 som vi erhöll. 

§6. Arbetet med budget för 2020 har påbörjats och ska förhoppningsvis kunna redovisas 
vid kommande AU-möte. Budgeten ska senare fastställas av årsmötet. 

§7. Till dags dato har ett drygt 20-tal medlemsavgifter inkommit. 

§8. Rapporterades från Idrottsgalan den 18 jan. på Munktellmuséet där SIHS repre-
senterades av Lena Siljebråt och Rolf Grubjer. 

§9. Tre medlemsblad hade inkommit och kommer att förvaras i lokalen i MunktellArenan. 

§10. Det förslag till verksamhetsberättelse som framtagits gicks igenom och förslag till 
förändringar noterades. Ett nytt förslag ska presenteras vid kommande AU. 

§11. Till Eskilstunadagen den 17 febr. finns det idag nio anmälningar. Anmälningstiden har 
dock ej gått ut. Middagen flyttas från Rest. P2 till Västra Porten. Det är dock problem 
med videoboxen som just nu inte fungerar. Felsökningar pågår och förhoppningsvis 
ska den fungera till den 17 febr. 

 Idrottscaféet i Nyköping med Erik Skoglund gicks igenom. Sex personer från styrelsen 
anmälds sig och det betyder att vi behöver två bilar. Beslutades att Lena Siljebråt tar 



kontakt med Jan-Erik Johansson om de ekonomiska bitarna. Lokalhyra, arvode och 
kaffe/macka samt ev. annonser. 

 Allt verkar klart med arrangemanget runt årsmötet den 2 april i Malmköping. Vi har 
fått bokningsbekräftelse av Plevnagården. Kallelse går ut med kommande nummer av 
Backspegeln. Lennart Nystedt från valberedningen gick igenom de ledamöter som är 
på tur att avgå. Beslutades också att bara välja en revisor. 

 Beslutades också att ordna en resa till Stockholm med besök på Riksidrottsmuséet och 
en allsvensk fotbollsmatch. Måndagen den 25 maj spelar Hammarby mot Örebro SK på 
Tele-2 Arena. Priset för resan kommer att fastställas vid kommande AU. 

§12. Beslutades att Lena Siljebråt tar kontakt med Silja Line om praktiska arrangemang runt 
”Finnkampsresan” till Tammerfors i september. Preliminärbokningar, buffeér, bussar, 
fakturering och liknande frågor. Intresseanmälningar ska vara inne maj. 

§13. Beslutades att anmäla Anders Krafft, Lena Siljebråt, Lennart Nystedt och Tord Juszczak 
till Svenska Idrottshistorisks Föreningens årsmöte i Stockholm den 28 april. 

§14. Beslutades att skicka ut Backspegeln den 16 mars så att kallelsen till årsmötet är 
medlemmarna tillhanda enligt stadgarna, fjorton dagar före. Tidningen behöver då gå i 
tryck den 28 februari. 

§15. Beslutades att avhålla nästa AU tisdagen den 25 februari kl. 13.00 i MunktellArenan. 

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

 

 

 

Eskilstuna i febr. 2020 

 

Tord Juszczak 

Sekr.   Justerat 

 

   Anders Krafft  Rolf Grubjer 


