
Protokoll fört vid Sörmlands Idrottshistoriska Sällskaps AU- 
sammanträde, tisdagen 25 febr. -20 på i MunktellArenani 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. Protokollen från styrelsesammanträdena den 27 jan.-20, samt 17 febr.-20.  justerades 
och lades till handlingarna 

§5. 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 
i dagsläget till 203 092 kronor. 

§6. Förslag till budget för 2020 presenterades. I och med storsatsningen på ”Finnkampen” 
i Tammerfors som kraftigt subventioneras, visar budgetförslaget på ett underskott 
med 55 000 kronor, vilket ska täckas av befintligt överskott. Förslaget ska godkännas 
av årsmötet. 

§7. Antalet inbetalda årsavgifter är i dagsläget 70 stycken. 

§8. Rapporterades från medlemsarrangemanget ”Eskilstunadagen” den 17 febr. där 26 
personer deltog i guidning och visning av Stiga Sport Arena av kommunens Alf Åteg 
och informerades om RF/SISU Sörmlands arbete med de 700 idrottsföreningar som 
finns i regionen. Verksamhetschefen Jörgen Hedberg stod för informationen inne i 
förbundets konferensrum i MunktellArenan. Efter gemensam middag på rest. Västra 
Porten väntade en match i handbollsligan, där IF Guif besegrade Önnered med 31-30. 

§9. Diverse tidskrifter och medlemsförteckning hade inkommit från Småland, Väster-
götland och Upplands idrottshistoriska Sällskap. 

§10. Dagordning vid styrelsemötet i samband med idrottscafeet och programmet för 
kvällen den 12 mars genomgicks. Beslutade att överlämna boken ”Sörmlands 
Olympier” och blommor till kvällens gäst Erik Skoglund. Sex personer från AU åker 
med till Nyköping och det i två bilar. 

§11. Riktlinjerna för resan till Stockholm och Riksidrottsmuseet måndagen den 25 mars 
drogs upp. Beslutades att ha samling på parkeringen utanför museet klockan 14.00 



och att vid 16-tiden ta oss vidare till Globenområdet för gemensam middag och 
därefter se allsvensk fotboll på Tele-2 ARENA. 

Beslutades att SIHS står för fotbollsbiljetterna och resorna och att deltagarna betalar 
sin egen mat. Beslutades också att göra en speciell inbjudan och bilägga den till det 
kommande numret av Backspegeln. Senaste anmälningsdag blir måndagen den 11 maj 
till Lena Siljebråt. 

§12. Beslutades att modellen ”först till kvarn” ska gälla till Finlandsresan 4-7 sept. Vi har 
trettio platser och det går inte att få fler. Senaste anmälningsdatum är 1 maj. Inbjudan 
finns med i det kommande numret av Backspegeln och ska också läggas ut på 
hemsidan kommande vecka. 

§13. Valberedningen arbetsuppgifter inför årsmötet genomgicks och det visar sig att det 
behövs två ersättare till, om Lennart Pettersson flyttas upp som ordinarie ledamot. 
Beslutades också att föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, bokslut, 
resultaträkning och budget, samt valberedningen förslag ska kopieras upp och finnas 
till varje deltagare vid årsmötet. Sekreteraren svarar för detta till självkostnadspris. 

 Beslutades också att avhålla ett konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet. 

§14. Nästa ordinarie sammanträde sker i Nyköping den 12 mars kl. 16.00 och i samband 
med distributionen av Backspegeln den 16 mars hålls ett kortare AU-möte c:a kl. 14.00 

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

 

 

 

 

Eskilstuna 1 mars 2020 

 

Tord Juszczak   Justerat 

 

   Anders Krafft  Lennart Pettersson 


