
Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap (HIHS) 

 

Verksamhetsberättelse 2018. 

Styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap lämnar följande 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018, det 28:e i sällskapets historia. 

 

Styrelse och övriga funktionärer: 

Ordförande Lars Hedlund Norrala 

Vice ordförande Leif Styrman Hudiksvall 

Sekreterare Harry Enestig Bollnäs 

Kassör Owe Flodin Korskrogen 

Ledamöter Conny Forsell Växbo 

 Sune Nordh Söderhamn 

 Börje Lindblom Gnarp 

Suppleanter Erik Wiger  Järvsö 

 Göran Strömbom Hudiksvall 

Adjungerad ledamot Anders Skoglund Hudiksvall 

Revisor Ingvar Thuresson Hudiksvall 

Revisorssuppleant Tore Tjärnberg Hudiksvall 

Valberedningen L-G Andersson Hudiksvall 

 Hans-Ola Larsson Njutånger 

 Jan-Erik Flink Bollnäs 

Hedersledamöter Olle Hedgren Söderhamn  (Avled 20 juli 2018) 

 Carl-Fredrik Spansk Söderhamn 

Medlemmar: 

Den 31 december 2018 var 336 betalande medlemmar upptagna i vårt 

medlemsregister, av dessa var 4 specialidrottsförbund, 9 sponsorer samt 9 övriga 

samarbetspartners, en ökning med 106 medlemmar från föregående år. 

Styrelsearbetet: 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten förutom årsmötet. 

Styrelsemötena har varit förlagda till Edsbyn, Järvsö, Bergsjö, Hudiksvall, Ljusdal och 

Söderhamn. I Ljusdal och Söderhamn har även kommunen varit med och fått 

information vad HIHS arbetar med. Idrottscaféer med filmvisning har arrangerats i 

Delsbo och Hudiksvall. HIHS har även varit verksam med filmvisning under junior-SM 

i Söderhamn. HIHS hade även efter ett styrelsemöte, en idéeftermiddag, där vi 

diskuterade olika möjligheter att profilera oss och att synas på ett bättre sätt i 

distriktet. 

Sällskapets hemsida, www.HIHS.se har under året utvecklats ytterligare med ett 

bildarkiv och fått ett ökat antal besökare. Sällskapet är även med i Facebook 

https://www.facebook.com/HIHS.se 

http://www.hihs.se/
https://www.facebook.com/HIHS.se


Sällskapets tidskrift Idrottsminnen har under året utkommit med fyra nummer som 

distribuerats till medlemmarna. Layout och utskrift sker i egen regi medan 

tryckningen utförs av sponsor. 

Årets idrottshistoriska resa hade första stopp i Kårböle där Owe Flodin guidade 

resenärerna med information om den stora skogsbranden under sommaren 2018. 

Sedan fortsatte resan till Östersund med studiebesök hos svenska skidskytte-

förbundet hur de förbereder sig innan skidskytte-VM som början i mars 2019. Även 

Wilhelm Pettersson Bergers muséum besöktes. Träffade sedan Thord-Eric Nilsson, 

ordförande Jämtlands idrottshistoriska förening, den mannen kan allt om idrotten i 

Jämtland. Träffade även Östersunds FK där kanslichef Lars Landin berättade om 

ÖFK otroliga fotbollsresa. Det blev även ett stopp i Åsarna, där man kan beskåda 

Thomas Wassbergs skidkarriär. Närmare 30 medlemmar var med på resan. 

HIHS har även under året tagit fram en Hälsingebock i trä, som sällskapet delar ut till 

personer som har verkat i HIHS styrelse under en lång tid och till föreningar/förbund 

som bjuder in HIHS till deras jubileum, även de som tilldelas Hälsingeguldet från 2018 

får en Hälsingebock av sällskapet. 

”Hälsingeguldet” som av Hälsinglands Idrottsförbund, sedan 1938 utdelats till 

Hälsinglands bäste idrottsman/kvinna/lag, som sedan 2016 delas ut av Hälsinglands 

Idrottshistoriska sällskap (HIHS) skedde utdelningen i år (2018) samtidigt som 

Bollnäs stad, hade den traditionella ”Grillnatta”  

Hälsingeguldet 2017 tilldelades Andreas Westh Bollnäs GIF. Det var det 79:e 

Hälsingeguldet som har delats ut. 

HIHS hade även arrangerat ett bord där besökare på ”Grillnatta” hade möjlighet att få 

information vad vi arbetar med i HHS. Under kvällen fick HIHS 8 nya medlemmar. 

 

Sällskapets ekonomi redovisas i den ekonomiska rapporten. 

 

Den avgående styrelsen vill framföra ett tack till funktionärer och medlemmar för det 

gångna verksamhetsåret samtidigt som vi hälsar välkommen till det nya. 

 

Söderhamn den 22 januari 2019 

 

 

 

……………………………. …………………………… …………………………….. 
Lars Hedlund, ordförande Leif Styrman, vice ordförande Harry Enestig, sekreterare 

  

 

…………………………… ……………………………. ……………………………….. 
Owe Flodin, kassör Conny Forsell  Sune Nordh 

 

 

…………………………… 
Börje Lindblom 

 


