
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps sammanträde, 
torsdagen 12 mars -20 på Rosvalla Idrotts-Center i Nyköping 

 
 

Närvarande: Anders Krafft, Lena Siljebråt, Rolf Grubjer, Lennart Pettersson, Tord Juszczak, alla från 
Eskilstuna. Jan-Erik Johansson, Lennart Dahl och Eva Friedmann, alla från Nyköping. Representanter 
från Katrineholm saknades. 

 

 

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

§2. Den föreslagna föredragningslistan godkändes efter det att två paragrafer bytt plats. 

§3. Lennart Pettersson valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 

§4. Kassören presenterade resultatet för 2019, vilket gav ett rörelseöverskott på 32 000 
kronor som föreslås ingå i ny räkning för verksamhetsåret 2020.  Likvida medel uppgår 
till 209 519 kronor. Den fullständiga balans- och resultaträkningen presenteras vid 
årsmötet. 

§5. Kassören redovisade förslag till budget för 2020 vilket visar på ett underskott på  
45 000 kronor, vilket ska täckas via de medel som finns på bankkontot. 
Budgetförslaget ska fastställas på årsmötet. 

§6. Arbetsutskottets förslag om representation från SIHS vid Svenska Idrottshistoriska 
Föreningens årsmöte den 28 april på Riksidrottsmuseet i Stockholm fastställdes. 
Anders Krafft, Lena Siljebråt, Rolf Grubjer och Tord Juszczak deltar i mötet. 

§7 Inför SIHS årsmöte i Malmköping den 2 april utdelades verksamhetsrapporten för 2019 

§8. Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades av Lennart Dahl. I dagsläget 
fattas det en ersättare i styrelsen. Frågan om behovet av fyra ersättare togs upp, det 
borde räcka med de tre som finns förslag på. Beslutades att årsmötet får ta beslut i 
frågan. Samma sak gäller förslag om att gå ner från två till en revisor med en 
suppleant. 

§9. Rapporterades från medlemsaktiviteten ”Eskilstunadagen” den 17 febr. där 26 
medlemmar deltog. En utförlig rapport finns på hemsidan. 

§10. Meddelades att Backspegeln kommer att skickas ut den 16 mars, så att kallelsen till 
årsmötet, som finns i tidningen, kommer till medlemmarna i tid enligt stadgarna. 

§11. Premisserna för dagen idrottscafé med Nyköpingsboxaren Erik Skoglund genomgicks. 
Noterades att det gjorts en fin annons i Södermanlands Nyheter. Leif Johansson och 
Tord Juszczak kommer att svara för programmet. 



§12. Inbjudan till medlemsresan den 25 maj till Riksidrottsmuseet och allsvensk fotboll den 
25 maj på Tele-2 Arena kommer med som bilaga i Backspegeln till de som vi inte har e-
mailadress till. Övriga får inbjudan via mail. Inbjudan kommer också att läggas ut på 
hemsidan. Beslutades att kosta på två minibussar, en från Eskilstuna och en från 
Nyköping och att uppmana ev. deltagare från Katrineholm att ansluta antingen i 
Eskilstuna eller i Nyköping. SIHS betalar transporten och matchbiljetterna. En grupp-
visning med guide på muséet är bokad till klockan 14.00 

§13. Resan till Finnkampen i Tammerfors i september blir höstens stora arrangemang. Vi 
har fått 30 platser att fylla. 30 tvåbäddshytter på båten till Åbo och 30 dubbelrum på 
hotell i Tammerfors. 

 Inbjudan kommer i Backspegeln och finns för övrigt redan på hemsidan. Fyra bok-
ningar har redan inkommit. 

§14. Meddelades att pekskärmen i MunktellArenan, som saboterats, har plockats bort och 
kommer att lagas. Frågan är bara om den ska placeras någon annanstans istället. 
Biblioteket är ett förslag. Samma ideér hade Nyköping, att undersöka om det går att 
ordna en skärm till med placering i Culturum. Springet i Rosvalla är lika stort som i 
MunktellArenan. 

§15. Föreslogs att en arbetsgrupp i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm bildas för att 
undersöka möjligheterna att i samverkan med kommunen ordna mindre utställningar 
vid bildskärmen, där föreningar skulle ha möjligheter att marknadsföra sin verksamhet 
under en period. 

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

 

 

 

Eskilstuna i mars -20 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Pettersson 

 

 

 


