Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap (HIHS)
Verksamhetsberättelse 2021.
Styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap lämnar följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021, det 31:e i sällskapets historia.

Styrelse och övriga funktionärer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

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

Norrala
Bollnäs
Hudiksvall
Korskrogen
Hudiksvall
Söderhamn
Hudiksvall
Järvsö
Edsbyn
Hudiksvall
Hudiksvall

Valberedningen

L-G Andersson
Anders Svensson
Jan-Erik Flink

Hudiksvall
Söderhamn
Bollnäs

Hedersledamöter

Carl-Fredrik Spansk

Söderhamn (avled den 16/6 2021)

Suppleanter
Revisor
Revisorssuppleant

Medlemmar:
Vid utgången av 2021 upptog vår medlemsmatrikel 396 medlemmar, av dessa var
334 enskilda medlemmar, 6 specialidrottsförbund, företag eller kommuner, 27
klubbar/föreningar och 29 övriga samarbetspartners.
Under verksamhetsåret har HIHS haft nöjet att hälsa 13 nya medlemmar varmt
välkomna, men tyvärr så har 24 medlemmar också lämnat oss.

Styrelsearbetet:
Coronapandemin har ju nästan stoppat upp HIHS styrelsearbete under 2021, första
styrelsemötet var i Järvsö 8 juni där vi förberedde årsmötet som vi hade veckan efter
den 15 juni. Man kan väl säga att årsmötet var det inte så många medlemmar som
vanlig med på, men med Gunnar Högberg, Los som ordförande för årsmötet, flöt allt
fint. Styrelsen har under senare del av året haft 4 protokollförda möten.
Styrelsemötena har varit förlagda till Hudiksvall den 18 augusti, sedan Söderhamn
den 21 september, sedan den 26 oktober i Växbo och styrelsen avslutade med mötet
i Järvsö den 15 december.
AU har sedan med jämna mellanrum haft digitala möten. Det som har diskuterats
mest är, vart Idrottsminnen skall tryckas och distribueras i framtiden.
HIHS har valt att fortsätta att trycka Idrottsminnen i Ljusdal, hos Sale & Rent 2U AB.

Några viktiga saker som HIHS har ordnat upp under Coronapandemin är att HIHS har
skrivit ett avtal om att få tillgång till Gösta Nyqvists enorma tidningsurklipp. Där kan vi
hämta mycket av Hälsinglands idrottshistoria i framtiden. HIHS har även skrivit ett
avtal med OilQuick Hudiksvall, som kommer att vara sponsor till Hälsingeguldet
under 5 års tid.
Iggesunds IK och Bollnäs MK har HIHS besökt under 2021–2022 i och med deras
100-års 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 20 % 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
och utskick utförs av Sale & Rent 2U AB, Ljusdal.
Idrottsresan 2021 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).
Juryn hade beslutat att tilldelade Hälsingeguldet 2019 till Erik Rost, Alfta-ÖSA OK,
men under året 2020 har vi inte kunnat dela ut priset.
Men under årsmötet den 15 juni 2021 kunde vi äntligen dela ut priset till Erik Rost.
Juryn hade under våren 2021 även kommit fram till att dela ut Hälsingeguldet 2020
till Edsbyns IF bandy.
Så under årsmötet 2021 kunde vi dela ut utmärkelsen till de båda.
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.

………………………………. …………………………………….. ……………………………..
Lars Hedlund, ordförande

Olov Nilsson-Sträng v. ordförande

Anders Skoglund, sekreterare

…………………………….……………………………………….. ………………………………..
Owe Flodin, kassör

Leif Styrman

………………………………………..
Christer Stridh

Sune Nordh

