
 

Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap (HIHS) 

 

Verksamhetsberättelse 2022. 

Styrelsen för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap lämnar följande 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022, det 32:e i sällskapets historia. 

 

Styrelse och övriga funktionärer: 

Ordförande Lars Hedlund Norrala 

Vice ordförande Olov Nilsson-Sträng Bollnäs 

Sekreterare Anders Skoglund Hudiksvall 

Kassör Owe Flodin Korskrogen 

Ledamöter Leif Styrman Hudiksvall 

 Sune Nordh Söderhamn 

 Christer Stridh Hudiksvall 

Suppleanter Erik Wiger  Järvsö 

 Jan-Erik Robertsson Edsbyn 

Revisor Ingvar Thuresson Hudiksvall 

Revisorssuppleant Tore Tjärnberg Hudiksvall 

Valberedningen L-G Andersson Hudiksvall 

 Anders Svensson Söderhamn 

 Jan-Erik Flink Bollnäs 

 

Medlemmar: 

Vid utgången av 2022 upptog vår medlemsmatrikel 402 medlemmar, av dessa var 

346 enskilda medlemmar, 6 specialidrottsförbund, företag eller kommuner,  

30 klubbar/föreningar och 20 övriga samarbetspartners.  

Under verksamhetsåret har HIHS haft nöjet att hälsa 31 nya medlemmar varmt 

välkomna, men tyvärr så har 11 medlemmar också lämnat oss. 

Styrelsearbetet: 

Coronapandemin hade ju nästan stoppat upp HIHS styrelsearbete under 2021, men 

22 mars 2022, kunde vi starta upp med ett möte i Söderhamn, därefter årsmötet 5 

april i Järvsö där mötesordförande var Ingvar Thuresson, ett bra val.  

Styrelsearbetet fortsatte med möte i Hudiksvall den 10 maj, därefter mötet i Bollnäs 

den 2 augusti, fortsatte med möte i Hudiksvall den 5 september, sedan 18 oktober i 

Edsbyn och 22 november i Söderhamn och avslutades i Järvsö 13 december 2022. 

AU har sedan haft några möten digitalt under 2022.  

Forskarpriset utdelades till styrelseledamoten Sune Nordh för hans engagemang 

med att forska och dokumentera idrottsplatser i hela Hälsingland. 

 

Några viktiga saker som HIHS har ordnat upp under året är att starta upp ett nytt 

ungdomspris, Hälsingeguldet Ungdom. Sponsor till detta pris är Oilquick Hudiksvall. 



Även Parasporten skall tilldelas två stipendier under 2023. Detta pris skall HIHS göra 

allt för att det skall vara återkommande varje år framåt. Donatorn kommer från en 

HIHS medlem. 

Iggesunds IK, Bollnäs MK (skulle ha varit 2021) Färila IF och Vallsta IF har HIHS 

besökt under 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 markant 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 2022 blev en efterlängtad och lyckad resa för 34 medlemmar ur HIHS 

medlemsmatrikel. Vi besökte SOK och Svenska Friidrottsförbundet och hann även 

med att besöka Friends Arena för att se matchen Sverige – Slovenien. Ett lyckat 

arrangemang som vi skall fortsätta med. 

Några Idrottscaféer har ju inte kunnat hållas under pandemiåren, men den            

20 september 2022 kunde vi äntligen ha vårt idrottscafé. Platsen var Hudiksvall med 

ca: 50 deltagare ett verkligen lyckat idrottscafé med Lasse ”Blixten” Jonsson som 

berättade om Hälsinglands skidhistoria. Verkligen lyckat. 

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

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

Hälsinglands Idrottshistoriska sällskap (HIHS).  

Juryn beslutade att tilldela Hälsingeguldet 2021 till Söderhamns UIF, lag 

utdelningen skedde på Nationaldagen 6 juni i Stadsparken Söderhamn 

 

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 Sune Nordh 

 

 

 

……………………………………….. 

Christer Stridh 
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