HÄLSINGLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Styrelsemöte tisdagen den 5 april 2016, kl. 10 i Hembygdsgården Kämpens, Bollnäs.

Närvarande: Erik Wiger, Owe Flodin, Conny Forsell, Leif Styrman, Erling Strandberg,
Göran Strömbom, Anders Skoglund, Lars Hedlund, Harry Enestig samt hedersledamoten
Olle Hedgren.

§ 1. Öppnar ordförande Erik Wiger mötet.
§ 2. Väljs Conny Forsell till justeringsman.
§ 3. Godkänns föregående protokoll och läggs till handlingarna.
§ 4. Rapporter:
Berättar ordförande att han deltagit i en utrensning av diverse material efter Hälsinglands
Idrottsförbunds flytt från Hällåsen. Där tog han hand om diverse bilder och tidningsurklipp
samt 2000 kuvert tillhörande HIHS.
Kassören Owe F. redogör för Sällskapets ekonomi från 1/1 – 5/4. Inkomsterna uppgår till
11 480 kr, varav 8 100 kr utgörs av medlemsavgifter och resten av bidrag från SISU.
Utgifterna uppgår till 5 319, 95. Behållningen på betalkontot uppgår till 6 160,05. Hittills har
174 medlemmar betalat avgiften.
§ 5. Finnkampen
Avresa sker fredagen den 2 september med reguljär båt från Stockholm med återkomst
måndagen den 5 september. Sällskapet har sedan tidigare bokat 30 platser.
På förslag av kassören beslutar mötet att subventionera resan med 6 000 kr, d.v.s. 200 kr
per deltagare.
Kostnadskalkylen per deltagare uppgår därmed till 3 900 kr. Kostnaden kan eventuellt bli
något lägre, om bussresan kan ske till en lägre kostnad, något som Erik W, Owe F, och
Leif S får i uppdrag att undersöka. Anmälan ska ske till ordförande Erik, varefter kassören
fakturerar en anmälningsavgift på 2 000 kr.
Information om resan kommer att finnas i nästa nummer av Idrottsminnen.
§ 6. Idrottsminnen
Ordföranden är i behov av hjälp med redigeringen av Idrottsminnen. Lars Hedlund lovar att
ställa upp, i första hand för att utvärdera prestandan hos den programvara som f.n.
används. Förhoppningsvis har den en högre kapacitet än vad den hittills har utnyttjats till,
vilket skulle bespara Sällskapet inköp av en ny programvara, vilket skulle tära på en redan
ansträngd ekonomi.

Lars Hedlund åtar sig också att sammankalla den stödgrupp för Idrottsminnen, som blev
vald vid årsmötet. En mycket lämplig arbetsuppgift för den gruppen skulle exempelvis vara
en artikelserie i Idrottsminnen om de idrottare som fått Hälsingeguldet.
§ 7. Hemsidan
Lars Hedlund biträdd av Anders Skoglund leder en intressant förevisning av Hemsidan.
Olika möjligheter till presentation av innehållet diskuteras. Var och hur ska ex vis
erbjudandet att bli medlem visas. Visning av aktuella händelser styrs av datum och
påminnelser, som ex vis anmälan till Finnkampen, läggs in i god tid. Möjligheterna till
bildspel finns inlagt och Idrottsplanerna kan nu återfinnas på kartor.
§ 8. Verksamheter
Med anledning av att Söderhamn nästa år står som värd för SM på skidor föreslog Olle
Hedgren, att Sällskapet skulle ta tillfället i akt att visa upp sig. Han har bl.a. skärmar med
bilder och text över idrottare inom olika sporter både från Söderhamn och övriga Hälsingland. Därutöver har han material från Riksidrottsförbundets 100 års jubileum, som han
presenterade i en utställning på Söderhamns bibliotek. Något liknande borde Sällskapet
förbereda inför SM- tävlingarna. För den skull bör kontakt tas med arrangörerna, för att
höra deras inställning och eventuellt skapa ett samarbete.
Mötet föreslår att Harry E. tar kontakt med Sune Nordh, för att informera om vad mötet
diskuterat. Från mötet får han i uppdrag undersöka, om det finns sådana planer hos
arrangörerna och om det i så fall är möjligt att Sällskapet kan ingå i ett samarbete.
§ 9. Justering av styrelsens adresslista.
§ 10. Nästa styrelsemöte förläggs till Ljusdal, tisdagen den 24 maj 2016, kl. 10.00
§ 11. Avslutas mötet.
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