
Årsmötesprotokoll för Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap, 

HIHS 2023-02-21 klockan 18:30 - 21.00 på Järvsöbaden. 

Närvarande: Owe Flodin, Conny Forsell, Lars Hedlund, Sune Nordh, Rune 

Jonsson, Anders Skoglund, Christer Stridh, Leif Styrman, Anders Svensson, 

Ingvar Thuresson, Erik Wiger, Berndt Åkesson och Olle Arvidsson del av mötet  

§1. Ordförande Lars Hedlund hälsade välkommen och förklarade HIHS 32:a 

Årsmöte öppnat.  

§2. Årsmötet beslutade att välja Ingvar Thuresson till mötesordförande och 

Anders Skoglund till sekreterare. 

§3. Årsmötet beslutade att välja Conny Forsell att jämte mötesordförande 

justera protokollet tillika att vara rösträknare. 

§4. Mötet beslutade att anse årsmötet behörigen utlyst, godkänna 

dagordningen och fastställa röstlängden. 

§5. Lars Hedlund sammanfattade verksamhetsberättelsen som tillställts 

medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Värt att notera är 

att medlemsmatrikeln omfattar 402 medlemmar vid slutet av 2022. 

Styrelsearbetet kan åter bedrivas normalt så förutom AU:s digitala möten har 

styrelsen träffats vid sju tillfällen.  

Förutom Hälsingeguldet kommer två nya stipendier att utdelas 2022 nämligen 

till Hälsingeguldet Ungdom och till Parasporten.  

Fyra föreningar som fyllt 100 år har uppvaktats, Iggesunds IK, Bollnäs MK, 

Färila IF och Vallsta IF.  

I berättelsen omtalas också Idrottsminnen, Idrottsresan, Idrottscaféer och 

Hälsingeguldet 2021 som tilldelades Söderhamns UIF. 

Kassör Owe Flodin redovisade HIHS förvaltning som visade ett resultat på 

16 410,11 kr och en behållning på 134 151,73 kr som föreslås överföras i ny 

räkning. Största inkomsten kommer från medlemsavgifter 60 650 kr och största 

utgiften är tryck och utskick av Idrottsminnen 36 877 kr.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och fastställa den 

ekonomiska berättelsen och lägga dessa till handlingarna. 

§6. Revisionsberättelsen lästes upp i vilken den ekonomiska berättelsen 

fastställdes och revisorerna föreslog att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

§7. Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2022. 

§8. Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för år 2024. 

Årsavgiften är för enskild medlem 150 kr, för föreningar 250 kr och för förbund, 

kommuner och företag 350 kr. 



§9 Inga arvoden utbetalas men styrelsen kan bevilja ersättning för redovisade 

faktiska kostnader. 

§10. Förutom övergripande mål som att sprida intresse för idrottshistoria och 

dokumentera idrottsrörelsen i Hälsingland har HIHS som målsättningen att 

kunna ansluta 400 enskilda medlemmar och 40 föreningar/förbund. 

Kommunikationen med medlemmarna skall förbättras genom E-post. 

Budgeterade inkomster för 2023 beräknades till 98 000 kr och utgifterna till 

105 000 kr vilket ger ett underskott på 7 000 kr. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för år 2023.  

§11. Inga motioner från medlemmar eller stadgeändringar har inkommit. 

§12. Forskarpriset 2022 tillfaller Leif Styrman med motiveringen:                   

HIHS vill gärna visa uppskattning till sina styrelseledamöter för ett mångårigt 

förtjänstfullt arbete. Sedan Leif kom med i styrelsen som vice ordförande 2015 

har det hänt en hel del. Han har tagit ett stort ansvar för Idrottsresorna och 

lämnat bidrag till Idrottsminnen med bl.a. sina Julnötter. Tack vare Leif har 

antalet sponsorer och medlemmar i Hudiksvall ökat dramatiskt och han berikar 

våra styrelsemöten med vettiga synpunkter och en och annan rolig historia. 

§13. Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. Årsmötet 
beslutade att välja Lars Hedlund till ordförande för en tid av 1 år. 

§14. Valberedningen presenterade sitt förslag till 3 styrelseledamöter. Årsmötet 
beslutade att välja Olov Nilsson Sträng, Leif Styrman och Anders Skoglund för 
en tid av 2 år. Sune Nordh, Owe Flodin och Christer Stridh kvarstår 1 år. 

§15. Valberedningen presenterade sitt förslag till 2 styrelsesuppleanter. 
Årsmötet beslutade att välja Erik Wiger och Stefan Karlsson till suppleanter för 
en tid av 1 år. 

§16. Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor och ersättare för 1 år. 
Årsmötet beslutade att välja Ingvar Thuresson till revisor med Tore Tjärnberg 
som ersättare 

§17. Förslag till valberedning diskuterades. Årsmötet beslutade att omvälja 
Lars G Andersson, Jan-Erik Flink och Anders Svensson till valberedning på 1 
år. 

§18. Årsmötet beslutade som tidigare att kassör Owe Flodin och ordförande 
Lars Hedlund var för sig har rätt att teckna sällskapets firma samt att inneha 
internetbehörighet, dispositionsrätt och bankkort. 

§19. Övriga frågor 

HIHS kommer att uppvakta Enångers IK som fyller 100 år och anmäler 2 
deltagare till Jubileumsfesten den 25 mars. 

Nästa styrelsemöte hålls på Glysis i Hudiksvall tisdagen den 21 mars kl. 10:00. 
Ett viktigt ärende är var HIHS Arkiv kommer att finnas när ombyggnad för en ny 
läktare genomförs i Ishallen. Planerad att påbörjas 1 april. 



§20. Mötesordförande Ingvar Thuresson tackade för förtroendet och förklarade 
mötet avslutat. Han avtackades med en Hälsingebock. En bock tilldelades 
också kassören Owe Flodin för hans idoga arbete och ett tack framfördes till 
Conny Forsell för att han stöder styrelsen med sin kunskap om idrotten i 
Hälsingland. 

* 

Erik Wiger redovisade ett arbete han gjort tillsammans med en kollega när han 
var lärare i Haninge under rubriken Olympiader och politik vilket användes i 
undervisningen. Olympiaderna började kring Medelhavet redan 1300 år f.kr. 
men försvann ca 300 år e.kr. då det Romerska Imperiet spreds över Europa. 

Olympiska spel i dess nuvarande form skapades i Aten 1896 och 1906 som 
följdes av London 1908 och ”Solskensolympiaden” i Stockholm 1912 då spelen 
genomfördes under en begränsad tid på en eller två veckor.  

Praktexemplet på en Olympiad som utnyttjades av en politiker var när Hitler 
invigningstalade i Berlin 1936 och nazister paraderade och höll uppvisningar 
med Hitlerhälsningar och hakkorsflaggor. Det gick så långt att Olympiska 
kommitténs ordförande fick säga ifrån. Idrotts- och publikmässigt blev spelen 
annars en succé med 3962 deltagare från 49 nationer. 

Erik berättade slutligen att han var med som ledare i den svenska truppen vid 
massakern i Mûnchen 1972 då en palestinsk terrorgrupp stormade OS-byn. En 
tragedi som kostade 11 israeliska idrottsmän livet och 17 dog innan allt var 
över. Det glömmer han aldrig när han stod på en bro i byn med P O Enqvist. 
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