
 

HÄLSINGLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 

 

Möte med styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap tisdagen den 7 

augusti 2018 kl. 10 i Gävleborgs IF:s kansli, Hällåsen, Söderhamn. 

Närvarande: Lars Hedlund, Sune Nordh, Göran Strömbom, Leif Styrman, Owe 

Flodin, Erik Wiger, Anders Skoglund, Conny Forsell. 

 

§ 1. Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar de närvarande välkomna. 

§ 2. Mötet inleddes med parentation över bortgångne (20 juli) hedersmedlemmen 

Olle Hedgren. 

§ 3. Dagordningen godkändes med tillägget § 4 a, val av mötessekreterare. 

§ 4 a. Till sekreterare för mötet valdes Conny Forsell. 

      b. Till justeringsman valdes Erik Wiger. 

§ 5. Föregående protokoll (Bergsjö 8 maj) genomlästes, godkändes och kunde 

läggas till handlingarna. 

§ 6. Kassören Owe Flodin kunde lämna en glädjande rapport över en stabil ekonomi 

med ett plusresultat från 1/1 till och med 3/8 på 17 138.85. Mycket genom stor 

tillströmning av nya medlemmar.  

Medlemsantalet i skrivande stund rekordstort - 318. 

Leif Styrman redogjorde för årets idrottsresa, som genomförs 18-19 september med 

Östersund som slutmål där övernattning sker. Bland programpunkterna finns besök 

hos allsvenska fotbollslaget Östersunds FK, skidskyttestadion och möte med Thord-

Eric Nilsson, ordförande för Jämtland/Härjedalens idrottshistoriska motsvarighet till 

HIHS. På hemväg 19/9 kan tillkomma ett stopp i Åsarna med någon av ortens 

skidlegendarer. 

I dagsläget finns 20 deltagare anmälda till resan. 

§ 7.  Ordföranden redogjorde för utdelningen av Hälsingeguldet 2017, som tilldelades 

bandyspelaren Andreas Westh, Bollnäs GIF, måndagen 30 juli i samband med 

Grillnatta i Bollnäs centrum. Beklagligt nog måste de ursprungliga planerna ändras 

på grund av en olyckshändelse tidigare på dagen vilket gjorde att delar av Brotorget 

spärrades av. Men några hundratal åskådare bevittnade ögonblicket då Andreas 

Westh fick motta blommor, diplom och prischeck. 

I samband med Grillnatta fick HIHS också tillfälle att ha ett bord på gågatan och 

berätta om sin verksamhet vilket resulterade i åtta nya medlemmar. 

§ 8. Lars Hedlund redogjorde för planeringen av Idrottsminnen 3-2018, som ska 

skickas ut i början av september. Ur innehållet bland annat bilder och text från 



utdelningen av Hälsingeguldet 2017, reportage om den lite annorlunda klubben 

Skärså AIK, presentation av Hälsingeguldmottagaren 1973, Eva Olsson, Olle 

Hedgren in memorium, information om idrottsresan och en artikel om OS i Mexiko 

1968 och Bob Beamons fantastiska längdhopp för 50 år sedan.  

Beslutades att försöka få Idrottsminnen 3-2018 tryckt vecka 36 och Idrottsminnen 4-

2018 tryckt vecka 49. 

§ 9. Anders Skoglund kunde rapportera att hemsidan nu fungerar i stort sett som den 

är tänkt att göra. Dessutom ökar antalet besökare på sidan. 

§ 10.  Beslutades bordlägga frågan om cafékvällar till nästa styrelsemöte, som är 

planerat att tidsmässigt bli lite längre för att grundligare genomgå verksamheten. 

§ 11. Lars Hedlund meddelade att han fått erbjudande från SCIF (Sveriges 

Centralförening för Idrottens Främjande) om att få Filmarkivet (Idrottshistoriska 

ögonblick) digitalt. Han får i uppdrag att undersöka villkoren för att få tillgång till 

Filmarkivet. 

Anders Skoglund hade tagit fram förslag till småpresenter som HIHS kan dela ut vid 

till exempel föreningsbesök eller till värdar under idrottsresan. De förslag till presenter 

var karameller (Fagerströms) och en utsågad hälsingebock i olika storlekar. Han fick i 

uppdrag att ta fram kostnadsförslag för båda produkterna. 

§ 12. Nästa mötesdag beslutades bli tisdag 4 september. Besked om tid och plats 

kommer senare. 

§ 13. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

……………………                …..……………….                  ……………………… 

 

Conny Forsell                       Lars Hedlund                         Erik Wiger 

Vid protokollet                       Ordförande                            Justeringsman 

 


