
 

Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap (HIHS) 

 

Mål och verksamhetsplan för 2023. 

 

Övergripande mål. 

HIHS skall med sin verksamhet skapa och sprida intresse för idrottshistoria.  

HIHS ska stimulera grupper av människor i Hälsinglands samtliga kommuner att 

dokumentera idrottsrörelsen inom landskapet i såväl förfluten tid som nutid. 

Undersökningar om idrottens roll som folkrörelse och som faktor i framväxten av det 

moderna samhället ska stimuleras. 

Sällskapet ska verka för att framtagna resultat, på ett intresseväckande sätt, 

exponeras för en bred allmänhet i text, bild och ljud. Detsamma gäller för idrotts-

utrustning, materiel och kläder. 

En väl utvecklad hemsida och en årligt utgiven tidskrift, Idrottsminnen, med 4 

nummer per år, ska utgöra sällskapets huvudsakliga informationskanal. 

 

Mål på lång sikt. 

Att en majoritet av idrottsföreningarna i distriktet ska vara medlemmar i Sällskapet, 

att kartlägga och beskriva viktiga idrottsanläggningar inom distriktet, att årligen utse 

och belöna Hälsinglands bäste idrottsman/kvinna/lag och tilldela de/dem 

”Hälsingeguldet” i form av diplom och stipendium, nytt för 2023 blir att dela ut 

utmärkelsen ”Hälsingeguldet Ungdom” nytt stipendium för ungdomar upp till 18 års 

ålder. Samma tilldelning som för Hälsingeguldet, diplom och stipendium.  

Även Parasorten skall tilldelas ett stipendium under 2023.  

Samt om möjligt att varje år till förtjänt kandidat, dela ut ett forskarpris för utförd 

idrottsforskning. 

Mål för 2023. 

Hur verksamheten för 2023 kommer att bli för HIHS är inte lätt att säga i dessa tider. 

Men styrelsen kommer att träffas 8–10 gånger och vi hoppas att de idrottscaféer som 

skulle ha varit 2020 kommer HIHS att klara av under kalenderåret 2023. 

  

- ha idrottscaféer i några av kommunerna under året, med början i Bollnäs. 

- försöka få minst 40 anslutna föreningar/förbund och 400 enskilda medlemmar.  

- ha anordnat en idrottsresa för medlemmarna, troligen Finnkampen 2023. 

- att utdela Hälsingeguldet för 2022, även Hälsingeguldet Ungdom 2022. 

- att utdela ett stipendium till Parasorten.  

- försöka att få en bättre kommunikation med medlemmarna (e-post) 

- att fortsätta utveckla hemsidan www.HIHS.se  

 

Styrelsen. 

http://www.hihs.se/

