
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, måndagen den 16 mars -20 på 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. Rolf Grubjer valdes till justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

§4. Protokollen från styrelsesammanträdena den 25 febr.- 20, samt den 12 mars -20  
justerades och lades till handlingarna 

§5. Kassören presenterade resultat och balansräkningen för 2019, vilket gav ett 
rörelseöverskott på 32 000 kronor som föreslås ingå i ny räkning för verksamhetsåret 
2020.  Likvida medel uppgår i dagsläget till drygt 200 000 kronor. Revisionen är 
avklarad och revisionsrapporten skriven. Beslutades att kassören kopierar upp ett 
antal rapporter att ta med till årsmötet. 

§6. Medlemsblad från Värmland. Örebro och Östergötland hade inkommit. Alla av mycket 
hög kvalitet. 

§7. Antalet inbetalda årsavgifter är i dagsläget 52 stycken. Beslutades att skicka med en 
påminnelse till de som inte betalt som bilaga till Backspegeln. 

§8. Rapporterades från idrottscaféet i Nyköping den 12 mars med boxaren Erik Skoglund. 
Endast 21 personer närvarade, vilket ansågs bero på Coronaviruset spridning. Vilket 
var beklagligt, då det blev en bra kväll med en mycket öppen och trivsam gäst. Ordf. 
tackade med att överlämna ett presentkort, boken ”Sörmlandsolympier” och 
blommor. 

§9. Arrangemanget ”Stockholmsresan” den 25 maj med besök på Riksidrottsmuseet och 
allsvensk fotboll biläggs Backspegeln till de som vi inte har mailadresser till. Övriga får 
inbjudan via mail. Inbjudan kommer också att läggas ut på hemsidan. Beslutades också 
att om allsvenskan inte har startat till den 25 maj, så ställs hela resan in för att ev. 
genomföras under hösten. 

§10. Anmälningar har redan inkommit till Finnkampssresan 4-7 sept. i Tammerfors. ( sex st.) 
Anmälningstiden går ut den 1 maj. Inbjudan finns med i Backspegeln och ligger också 
ute på hemsidan. Vi har 30 platser till förfogande.  



§11. Allt verkar klart för årsmötet den 2 april på Plevnagården i Malmköping. Inbjudan finns 
med i Backspegeln och ligger redan ute på hemsidan. Sekreteraren kopierar upp 
dagordning, verksamhetsberättelser och valberedningens förslag till ny styrelse i 
lämpligt antal. 

§12. Videoskärmen är nedmonterad i MunktellArenan och ska repareras på kommunens 
bekostnad, då den saboterats av besökare. Var den sedan ska placera får bli en senare 
fråga. Förslaget om att bilda tre arbetsgrupper för videoskärmar med möjlighet till 
någon form av enklare utställning för föreningslivet i Eskilstuna. Nyköping och 
Katrineholm hänskjuts till årsmötet. 

§13. Beslutades att ha konstituerande sammanträdemed den nya styrelsen i samband med 
årsmötet och då besluta datum för nästa AU-möte. 

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

 

 

 

 

Eskilstuna 20 mars 2020 

 

Tord Juszczak 

Sekr.   Justerat 

 

   Anders Krafft   Rolf Grubjer 


