
HÄLSINGLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 

 

Styrelsemöte den 6 december 2016, kl. 10.00  

Plats: Järvsöbaden, Järvsö 

 
 

Närvarande:  Erik Wiger, Owe Flodin, Conny Forsell, Erling Strandberg, Leif Styrman, Sune  

Nordh, Göran Strömbom, Olle Hedgren, Lars Hedlund, Lars Andersson och  

Ingvar Thuresson 

 

§ 1. Ordförande öppnar mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2. Till sekreterare för mötet valdes Lars Hedlund. 

§ 3. Dagordningen för mötet godkändes.  

§ 4. Att justera protokollet valdes Olle Hedgren. 

§ 5. Föregående protokoll godkändes. 

§ 6. Rapporter 

 

- Ekonomiska läget. 

Owe Flodin redovisade det ekonomiska läget. På betalkontot finns idag 41.920 kr och 

på sparkontot 16.008 kr, totalt 57.928 kr. dvs att budgeten för HIHS 2016 efterlevts.  

Owe berättade också att det tillkommit 3 nya medlemmar och att det skall faktureras till 

Söderhamns kommun 1.000:- för annonsen i Idrottsminnen dec 2016.  

Rapporten godkändes av styrelsen 

  

- Ovanåker/Edsbyn 

 Erik W berättade om svårigheterna att nå ut med HIHS till Ovanåker/Edsbyns kommun. 

Det har funnits en person J-E (Pransen) Johansson som tyvärr har tackat nej till 

samarbete, så Erik W har nu kontaktat Rolf Jonsson (Bandylegend) i Edsbyn som 

tillsammans med kollegan Staffan Nilsson skall vara de personer som tar tag i 

kommunen. HIHS hoppas att efter nyår besöka Ovanåkers kommun och tillsammans 

med Rolf J och Staffan N anordna ett idrottscafé. Erik W berättade att HIHS har på något 

sätt även möjligheten att ”kanske” få ett idrottsbidrag av kommunen. 

- SM Veckan i Söderhamn 

Lars H och Sune N redogjorde för hur utställningen kan komma att se ut under SM 

veckan i Söderhamn. Tror att de ansvariga för utställningen har bra koll hur det kommer 

att fungera under veckan. Den ekonomiska biten sköter nu Söderhamns kommun så 

HIHS har inget med ekonomin att göra, vilken kan kännas tryggt för Owe.  



Lars och Sune berättade om sina besök i IFK Bergviks samlingar (Olle Wiklund) och 

besöket i Mora hos Rolf Hammar och besök på Vasaloppsmuséet. Vi kommer med all 

sannolikhet under nästa möte för HIHS, tisdagen den 17 januari 2017 i Bollnäs, 

informera om hur utställning kommer att formas.  

§ 7. Vårens program 

Erik W berättade att tanken är att det skall bjudas in till Idrottscaféer på följande platser 

i Hälsingland: Som redan nämnts Edsbyn även Vallsta och vi hoppas också på Bergsjö 

där inte HIHS riktigt har nått ut. Erling S meddelade att han har för avsikt att kontakt 

skribenten Leo Hägglund att han skriver positivt om HIHS så att befolkningen i 

Nordanstig hörsammar HIHS inbjudan till idrottscafé. Erling undersöker om ev. Leo eller 

någon av hans kollegor kan komma och skriva om HIHS:s årsmöte i Söderhamn 16 feb. 

2017. 

§ 8. Idrottsminnen 

Erik W informerades att decemberupplagan av Idrottsminnen är i full gång. Erik nämnde 

att texten om Hälsinge Guldet 1968 (Dallas Sedwall) är försenad. Staffan Söderlund 

måste omedelbart kontaktas för att krönikan om Dallas skall hinnas bli klar till 

tryckningen. Lars H skall också skriva lite om utställningen under SM veckan, som skall 

vara med i Idrottsminnen nu i december. 

 

§ 9. Hemsidan. 

Vi ser till vår glädja att det börjar dyka upp idrottsanläggningar i Nordanstig och 

Ovanåkers kommuner. Snart nog kan vi konstatera att projektet börjar gå mot sitt slut. 

Men som sagt, än finns det en hel del kvar att göra.  

Leif Styrman, även han datakunnig redogjorde för tillgängligheten på HIHS:s hemsida. Vi 

kan till vår glädje se att vi ökar i besöken på vår hemsida, det är också en hel del nya 

besökare på vår hemsida och att de stannar i snitt ca: 5 min. Man kan också utläsa att 

22% av besöken sker från mobilen. (Kanske den yngre generationen)  

Då kommer frågan, skall HIHS finnas på Facebook. Lars H gör ett försök och lägger upp 

HIHS på Facebook, det kostar ju inget och HIHS finns då med på flera sociala medier. 

Leif S hade även ett årligt avtal från Atellus 1320:-/år med sig, som Owe F skrev under. 

Det diskuterades förändringar på hemsidan ex. Reklamerbjudande mm, men styrelsen 

avslog dessa. Men styrelsen är positiv till förändringar på hemsidans utseende och 

funktionalitet. De ansvariga i styrelsen Anders Skoglund och undertecknad får i uppdrag 

att komma med förslag till nästa möte. 

 

§ 10. Forskarpriset. 

Erik W har efter mycket funderande och grävande hittat en kandidat till Forskarpriset 

2016. Personen ifråga har under ett flertal år varit med i diskussionen kring priset. 

Personen är vår eminente kassör Owe Flodin. Med en enig styrelse beslutade HIHS att 

årets Forskarpris tilldelas Owe Flodin, Korskrogen. Stort Grattis Owe. 



   

 

§ 11.  Övriga frågor. 

Undertecknad Lars H tog upp frågan om visitkort för styrelsen i HIHS. Vi som har varit 

ute på diverse uppdrag har saknat dessa kort som skall informera och intressera fler 

personer att stödja HIHS och att växa i medlemsantal. Styrelsen var av samma 

uppfattning. Visitkort (100 st) skall göras till följande personer. Erik Wiger, Owe Flodin, 

Conny Forsell, Sune Nordh, Leif Styrman, Harry Enestig, Anders Skoglund, Lars Hedlund. 

Det skall även tryckas neutrala visitkort (200 st) för övriga medlemmar inom HIHS.  

Viktigt att det blir rätt tryck på visitkortet. Alla kommer att få godkänna sina visitkort. 

Även en ””RollUp” diskuterades, för att med vid idrottscaféer, informationsmöten och 

förstås vid utställningen under SM veckan i Söderhamn. Lars A kollar priser i Hudiksvall, 

Lars H kollar i Söderhamn och Erik W kollar i Ljusdal.  

 

Beslutades att nästa styrelsemöte för HIHS skall var i Bollnäs den 17 jan. 2017 kl.10:00 

(lokal meddelas i kallelsen, troligen Bygdegården, Kämpens) 

 

Det beslutades även att HIHS årsmöte skall förrättas i Söderhamn,  

troligen i CFL:s lokaler den 16 feb 2017, kl: 19:00  

(vår förhoppning är att Torbjörn Nordvall eller någon annan från organisationen, skall 

medverka och berätta om hur SM veckan har varit i Söderhamn) 

 

   

§ 12. Mötets avslutning. 

 Ordförande avslutade mötet och inbjöd till ett Julbord av hög klass. 

  

 

 

 

 ……………………………………………………………. ………………………………………………………… 

 Vid protokollet den 7 dec. 2016  Ordförande 

 Lars Hedlund   Erik Wiger 

 

 

 

 ………………………………………………………………. 

 Justeringsman 

 Olle Hedgren 

 


