Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap (HIHS)

Verksamhetsberättelse 2020.
Styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap lämnar följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020, det 30:e i sällskapets historia.

Styrelse och övriga funktionärer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Lars Hedlund
Leif Styrman
Anders Skoglund
Owe Flodin
Olov Nilsson-Sträng
Sune Nordh
Leif Flodin
Erik Wiger
Jan-Erik Robertsson
Ingvar Thuresson
Tore Tjärnberg

Norrala
Hudiksvall
Hudiksvall
Korskrogen
Bollnäs
Söderhamn
Hudiksvall (Avled i oktober 2020)
Järvsö
Edsbyn
Hudiksvall
Hudiksvall

Valberedningen

L-G Andersson
Anders Svensson
Jan-Erik Flink

Hudiksvall
Söderhamn
Bollnäs

Hedersledamöter

Carl-Fredrik Spansk

Söderhamn

Suppleanter
Revisor
Revisorssuppleant

Medlemmar:
Den 31 december 2020 var det 407 medlemmar upptagna i vårt medlemsregister,
av dessa var 4 specialidrottsförbund, 23 klubbar/föreningar, 10 sponsorer samt 26
övriga samarbetspartners, en ökning med ca: 10 medlemmar från föregående år.

Styrelsearbetet:
Coronapandemin har ju nästan stoppat upp HIHS jubileum 2020 fullständigt.
Men styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten, förutom årsmötet 2020.
Styrelsemötena har varit förlagda till, Bollnäs den 21 januari, årsmötet i Söderhamn
den 18 februari, sedan kom Corona pandemin. HIHS provade med möte i Järvsö den
21 september och i Edsbyn den 27 oktober, sedan tog det stopp igen. Vi beslutade
på mötet i Edsbyn att HIHS skall bilda ett AU (Arbetsutskott) så att inte HIHS stannar
upp fullständigt. AU består av Lars Hedlund, Owe Flodin och Anders Skoglund.
AU har sedan med jämna mellanrum haft digitala möten. Det som har diskuterats
mest är, vart Idrottsminnen skall tryckas och distribueras i framtiden. Tyvärr har vårt
föregående företag lagts ner. Det som oror oss är ju förstås fördyrande kostnader.
HIHS har ändå varit med i ortstidningarna och även i Radio Gävleborg och berättat
om HIHS 30 åriga verksamhet.

IFK Bergvik och Hudik-Gympan har HIHS besökt under 2020 i och med deras
100-år jubileum och utdelat vår egen ”Hälsingebock” till de jubilerande föreningar.
Sällskapets hemsida, www.HIHS.se har under året utvecklats och fått ett rejält
uppsving. Besöksfrekvensen på hemsidan har ökat med hela 52% mot föregående år.
Sällskapet är även med i Facebook 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.

Idrottsresan 2020 blev inställd.
Inga Idrottscaféer har kunnat hållits.
”Hälsingeguldet” som av Hälsinglands Idrottsförbund, sedan 1938 utdelats till
Hälsinglands bäste idrottsman/kvinna/lag, som sedan 2016 delas ut av Hälsinglands
Idrottshistoriska sällskap (HIHS) har inte delats ut ännu för 2019.
Men Hälsingeguldet 2019 har tilldelades till Erik Rost, Alfta-ÖSA OK.
Men själva utdelningen har inte kunnat göras under året på grund av pandemin. Det
kommer att vara det 81:e Hälsingeguldet som delas ut.
HIHS förhoppning är att priset skall delas ut så fort det blir möjligt till Erik Rost
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.

Norrala den 2 februari 2021
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Lars Hedlund, ordförande

Leif Styrman, vice ordförande

Anders Skoglund, sekreterare
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Owe Flodin, kassör

Olov Nilsson-Sträng

Sune Nordh

