
HÄLSINGLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 

 

Styrelsemöte den 19 januari 2016, kl. 10.00 i HIF:s kansli, Hällåsen Söderhamn 

 

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

Skoglund, Sune Nordh, Göran Strömbom, Olle Hedgren och Lars Hedlund. 

 

§ 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 Sune Nordh. 

§ 5. Föregående protokoll godkändes. 

§ 6. Rapporter 

Erik Wiger berättade att gruppen för att HIHS (Erik, Conny o Harry Enestig) med avsikt 

att granska målbeskrivningen och arbetsplanen för 2016, att inte någon större 

förändring från föregående målbeskrivning var aktuell från gruppen. 

   Erik betonade följande från gruppen: 

- att  målsättning för 2016 skall vara att utöka föreningar från dagsläget 33 till 40. 

- att enskilda medlemmar skall utökas från dagsläget 153 till 175. 

- att tidskriften ”Idrottsminnen” skall fortsätta med sina utgåvor. 

- att utveckla hemsidan www.hihs.se som vi tror blir en viktig kanal i framtiden. 

- att fortsätta med klubbesök under 2016, minst 6 föreningar skall besökas. 

- att uppmuntra initiativ inom forskning, arkivering mm. 

- att anordna minst en studieresa för HIHS medlemmar. 

- att på något sätt medverka vid Vinterveckan januari 2017 i Söderhamn.  

 

 Ekonomiska läget. 

 Owe Flodin redovisade det ekonomiska läget. På betalkontot finns idag 20 926 kr och 

 på sparkontot 46 008kr, totalt 66 934 kr.  

 Owe gick även igenom förvaltningsberättelsen för 2015. 

Han meddelade att i Resultatrapporten är medlemsavgifter (redan nu har 145 

medlemmar betalt för 2016) den största inkomstkällan och att reseersättningen och 

porto, kuvert & kontorsmaterial drar de största kostnaderna.  

Owe redovisade Balansrapporten och konstaterade att 2015 års resultat slutar på 8 

241,97 lägger man till det balanserade resultatet 51 212,75 från 2015-01-01, blir det 

slutgiltiga beloppet 59 454,72 som styrelsen föreslår att överföras i 2016 års 

verksamhet. Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten. Bra jobb Owe. 

http://www.hihs.se/


 

Idrottsminnen. 

Erik berättade att förut han haft problem med Data-programmet när han redigerat 

Idrottsminnen, men nu har det löst sig. Med hjälp av barn och barnbarn fungerar 

programmet igen. Det är ju Erik och Conny som fyller skriften med innehållet.  

 

 Hemsidan. 

Var på detta möte en viktig punkt. Det visade sig att Söderhamns”grabbarna” hade varit 

flitiga under julhelgerna. Det har lagts in en mängd anläggningar från Söderhamns- 

hörnan. Mötet diskuterade några punkter som vi bör ta upp med Atellus AB 

 

-        En bugg i bildspelet på hemsidan. Bildspelet startar inte utan handpåläggning. 

-        Om möjlighet att orientera sig var anläggningen finns, när man vill ev. besöka 

anläggningen. 

 Webbansvariga Anders S och Lars H tar upp detta med Atellus AB. 

Anders S visade statistik från HIHS hemsida. Anders kommer med jämna mellanrum att 

redovisa statistiken på HIHS hemsida. 

Lars H visade hur man på ett enkelt sätt kan lägga upp dokument som är enkelt att 

hämta från HIHS hemsida. Styrelsen beslutade att lägga så mycket dokument som 

möjligt på hemsidan för att minska portokostnaderna. Viktigt är att 

styrelsemedlemmarna skickar dokumenten i digital form till webbansvariga i tid för att 

det skall fungera i framtiden. 

Sune N föreslog att vi i framtiden måste hitta ett sätt att knyta ihop föreningarna med 

anläggningarna på hemsidan. Webbansvariga kollar upp hur vi skall gå till väga. 

Erik betonade att gruppen som ansvarar för ”Ledarprofiler” bör förändras så att även 

den fliken på hemsidan blir igångsatt, det diskuterades även att ändra namnet till 

”Hälsingeprofiler” och på så sätt bredda möjligheten för fler alternativa personer. Här 

har styrelsen något att fundera över! 

 

§ 7. Årsmöte 2016. 

 Erik läste upp verksamhetsplaneringen för året som godkändes av styrelsen. 

Owe läste upp förvaltningsberättelsen som styrelsen godkändes. Erik hade funderingar 

på ev. utökning på styrelsen, men mötet föreslog samma antal ledamöter 6 +1 ordf. 

Valberedningen bör även stärkas i HIHS, Erik får till uppgift att undersöka eventuella 

medlemmar till årsmötet.  

Mötet föreslog att tillfråga HuFF:s ordförande Olle Skoglund om han har möjlighet att 

informera om HuFF:s framgångar på årsmötet, den 18 februari i Hudiksvall. Anders 

Skoglund får uppdraget att tillfråga Olle. 

 

 

 



§ 8.  Finnkampsresan 2016. 

Erik informerade om att vid nästa utgåva av Idrottsminnen kommer inbjudan till resan 

att finnas med till Finnkampen i Tammerfors 2-4 september. Noteras kan att det blir i så 

fall den 59:e för Erik. Stort! 

 

§ 9. Övriga frågor. 

Leif S informerade att han hade en förfrågan från ”Rekordmagasinet” att nu finns en CD 

med lagbilder från 1942 till 1970 att köpa för 300 kr. Styrelsen gav Leif i uppdrag att 

köpa 1 ex. till HIHS. 

Leif S berättade också att idrottsmuseet i Glysisvallen måste flyttas, finns idag inget 

datum för utflytten, men det är klokt om styrelsen försöker finna lokal för idrottsmuseet 

i framtiden. Museet är en guldgruva av idrottsprofilers utrustning. 

Sune N tog upp en förfrågan om styrelsen tyckte om möjligheten att vid HIHS 

styrelsemöte bjuda in någon känd idrottsprofil som fick berätta om sina kunskaper i sin 

idrott. Blir även något som styrelsen får fundera på. 

Lars H lämnade över Hälsinglands FF jubileumsskrift från 1992 (HFF:s 75 år) till Anders S 

som arkiverar den på ishallen i Hudiksvall. 

   

§ 10. Mötets avslutning. 

 Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagande. 

  

 

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

 Vid protokollet 19 januari 2016  Ordförande 

 Lars Hedlund   Erik Wiger 

 

 

 

 ………………………………………………………………. 

 Justeringsman 

 Sune Nordh 

 


