
 

HÄLSINGLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 

 

Möte med styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap tisdag 4 

september 2018 kl.10 på Glysisvallen i Hudiksvall. 

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

Flodin, Erik Wiger, Anders Skoglund, Börje Lindblom (före lunch), Conny Forsell. 

 

§ 1. Ordförande Lars Hedlund förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande 

välkomna. 

§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg under § 6: 

- Rapport om Filmarkivet och Rapport om övertagande av kvarlåtenskap efter            

bortgångna tidigare styrelseledamöterna Ragnar Sundberg och Olle Hedgren. 

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Conny Forsell. 

§ 4. Till justeringsman valdes Sune Nordh. 

§ 5. Föregående protokoll (Söderhamn 7 augusti) genomlästes, godkändes och 

lades till handlingarna. 

§ 6. Kassören Owe Flodin redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Plusresultat 

för dagen 41.852:15. Väntade utgiftsposter resan till Östersund. 

Medlemsantalet har ökat med 60 hittills under innevarande år. 

Leif Styrman redogjorde detaljerade punktkostnader för Östersundsresan. Kostnad 

per person 1245 men försök skulle göras att kanske pressa ner priset någonstans. 

Beslutades att HIHS sponsrar deltagarna – 27 – med 245 SEK per person. 

Anders Skoglund rapporterade om förslaget till representationsgåvor. (Se föregående 

protokoll). Priskostnad för den av HIHS föreslagna bocken med sockel var 110 

SEK/ex vid beställning av minst 50 ex. Tillkommer moms och frakt. Beslutades att 

beställa 50 ex. Beslutades också att föra en förteckning över dem som tilldelats 

gåvan. 

Lars Hedlund rapporterade att han fått positivt svar från SCIF beträffande Filmarkivet. 

Kravet därifrån var att använda en dator enbart för det nya digitala Filmarkivet. Erik 

Wiger, som innehar den nuvarande datorn och Lars Hedlund ska sammanstråla och 

utforska om det går att använda denna även till det nya eller om det behövs 

kompletteras med ännu en dator. 

HIHS har fått ta hand om ett stort antal pärmar, böcker och diverse annat materiel 

efter Ragnar Sundberg och Olle Hedgren. Efter genomgång har en viss del 

överlämnats till Strands IF:s friidrottsektion (efter Ragnar Sundberg) medan flera 

pärmar efter Olle Hedgren överlämnats till Söderhamns IF respektive Sandarne SIF. 

Materiel intressant för HIHS arkiveras i rummet på Glysisvallen. 



§ 7.  Lars Hedlund visade upp Idrottsminnen 3-2018 som just lämnat tryckeriet. 

Några av ledamöterna hade redan hunnit fått det i postlådan. 

§ 8. Om hemsidan ingen speciellt att rapportera. Den fungerar mycket bra i nuläget. 

§ 9. Conny Forsell meddelade att Edsbyns SK har inbjudit till Öppet hus på 

Kygelvallen i Knåda 23 september eftersom klubben firar 50 år i år. Conny Forsell 

fick uppdraget att representera HIHS och dela ut en hälsingebock till jubilaren. 

Leif Styrman föreslog att HIHS skulle köpa en blombukett till Restaurang 49, vilken 

sponsrar dagens styrelselunch. Styrman fick uppdraget att inhandla buketten.  

§ 10. Nästa möte beslutades hållas i Ljusdal tisdag 9 oktober. 

§ 11. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Conny Forsell                       Lars Hedlund                         Sune Nordh 

Vid protokollet                      Ordförande                            Justeringsman 

 


