
HÄLSINGLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 

 

Möte med styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap, tisdagen den 9 

oktober 2018, kl.10:30 i Ljusdals Bibliotek. Samling sker kl. 10.00 för 

inmundigande av kaffe. 

Närvarande: Lars Hedlund, Erik Wiger, Conny Forsell, Anders Skoglund, Owe 

Flodin, Harry Enestig.    

§ 1. Mötet öppnas. 

Från Ljusdals kommun har vi – tack vare ordföranden Lars H – fått besök av Torleif 

Bakke, känd som en entusiastisk skidåkare och fotbollsspelare, med en bakgrund 

som rektor och chef för kommunens Fritidsenhet. 

Lars börjar med att presentera HIHS och hur det arbetet sköts i Ljusdal.  

Fortsättningen av samtalet handlar mycket om hur man ska kunna nå ut till byarna 

och kunna presentera olika föreningars verksamhet. Där är tillgången till 

mötesplatser för alla av stor vikt. Bakke menar att bara frånvaron av en parkering - i 

anslutning till en möteslokal - kan vara avgörande för besök.  

Han anser också att det finns bidrag att söka, men det kan vara svårt att hitta dessa 

för gemene man. Ofta behövs det bara mindre summor, som dessutom fryser inne på 

grund av att man inte känner till var pengarna finns. 

Slutligen vill Torleif påminna om alla pensionärer, som bär på hågkomster och 

erfarenheter av idrott från många år tillbaka.    

§ 2. Dagordningen godkänns. 

§ 3. Återkommer Harry Enestig som sekreterare. 

§ 4. Väljs Conny Forsell till justeringsman. 

§ 5. Föregående protokoll godkänns. 

§ 5. Rapporter 

Ekonomi  

Kassören Owe redogör för det ekonomiska läget. Redovisningen visar just nu ett 

ganska stort minus, 12 472,15, som dessutom kommer att öka med 2160;-, när en 

faktura som berör Jämtlandsresan anländer.  

Trots detta känner kassören ingen större oro inför framtiden. Nya medlemmar fyller 

på kassan, liksom Gävleborgs Idrottsförbunds verksamhetsbidrag.  

Frågan är hur stort det bidrag blir, som Gävleborgsförbundet tilldelar oss för 

kommande år. Hittills har tilldelningen varit väldigt snål och förståelsen för vårt arbete 

och ekonomiska situation, har varit sval. 

Ordförande Lars H och kassören Owe F, får därför i uppdrag att hos förbundet 

redogöra och påtala vilka utgifter och problem, som HIHS har.  

Erik W åtar sig att till SISU redovisa vår verksamhet.  

Hälsingeguldet faktureras först efter årsmötet. 



Idrottsresan 

Lars H redogör för en mycket trevlig och intressant idrottsresa. Man fick stifta 

bekantskap med verkligt duktiga representanter för Idrottsminnen, med Thord Eric 

Nilsson - legendarisk reporter på ÖP - i spetsen.  

Att man har bättre förutsättningar både med bemanning och ekonomi är helt klart. 

Det ser man fort, när man får ett nummer av deras Idrottsminnen i handen.  

En längre redovisning av resan kommer i Idrottsminnen nr 4. 

Representationsgåvor: 

Anders Skoglund visar upp ett exemplar av Hälsingebocken i trä, och den tas väl 

emot av de närvarande. Han har också beställt 50 stycken, vilket godkänns av 

styrelsen.  

§ 7. Idrottsminnen nr 4  

Förutom en redovisning från Idrottsresan, kommer Erik att skriva om jubilerande 

föreningar och Lars Gösta om slalom i Forsa. 

Inbjudan till årsmötet 2019 kommer också att finnas med.  

§ 8. Hemsidan 

Sidan redigeras av Anders, som just nu bl.a. arbetar med att ta fram gamla bilder. 

Förhoppningsvis kommer det att på sikt skapas ett Bildarkiv på hemsidan. 

  § 9. Forskarpriset för 2018 

Forskarpriset diskuterades, utan att något beslut togs. Pristagaren kommer i vanlig 

ordning att presenteras under årsmötet. 

§ 10. Inga övriga frågor lyftes. 

§ 11. Nästa möte. 

Två nya möten bestämdes: dels i Edsbyn den 13 november, där Conny har 

uppdraget att hitta möteslokal och sedan det sedvanliga Julbordet den 11 december i 

Järvsö. 

Närmare tid och plats kommer att annonseras i Idrottsminnen. 

 

§ 12. Mötet avslutades. 

 

 

 

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

Harry Enestig                           Lars Hedlund                         Conny Forsell 

Vid protokollet                          Ordförande                             Justeringsman 

 


