Stockholms Idrottshistoriska Förening

Kallelse till årsmöte 2017
Medlemmarna i Stockholms Idrottshistoriska Förening är välkomna till årsmöte

Tisdagen den 21 mars kl. 18.00 på Riksidrottsmuseet
(Djurgårdsbrunnsvägen 26, Stockholm)
Dagordningen för årsmötet är fastställd i stadgarna. Se bilagan.

Hans Vestberg:

”Mina drömmar om OS”
Ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté, berättar
om drömmarna om ett OS i Sverige, om framgångar i
framtida OS och om vägen dit.
Årsmötet börjar kl. 18.00. Efter årsmötet blir det smörgås och mingel utan kostnad för
medlemmar. De som inte är medlemmar betalar 100 kronor eller löser medlemsavgift för
150 kronor.
Du anmäler Dig till årsmötet genom att ringa 070-521 03 21 (Hasse Tapper) eller skicka mail
till htapper42@hotmail.com senast den 14 mars.
Glöm inte att betala Din medlemsavgift för 2017. Du sätter in 150 kronor på postgiro
15 96 72 – 5. Organisationer betalar 250 kronor.
Vi översänder handlingarna till årsmötet.

STOCKHOLMS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING
Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4, 171 54 Solna
Tel: 08-627 40 00
Postgiro: 15 96 72 – 5
Stockholms Idrottshistoria på facebook
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Handlingar finns också tillgängliga på Stockholms Idrottsförbunds hemsida. Använd länken
http://www.rf.se/Distrikt/StockholmsIdrottsforbund/OmStockholmsidrotten/StockholmsIdrottshistoriskaForening/

Välkomna!
På styrelsens uppdrag

Lars Liljegren
Ordförande
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Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd for mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts i stadgeenlig ordning.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsman, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Val av erforderligt antal rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelser och balans- samt resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Beslut med anledning av föreliggande balans- och resultaträkning.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av årsavgiften för nästa verksamhetsår.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
13. Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år,
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c) två revisorer och suppleant för en tid av ett år och
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara ordförande.
14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast sex veckor före mötet.
15. Övriga frågor.
Fråga av ekonomisk art får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

3 (14)

Verksamhetsberättelse 2016
Årsmötet 2016
Det 18:e årsmötet för Stockholms Idrottshistoriska Förening (SIHF) genomfördes onsdagen
den 7 mars i Riksidrottsmuseets lokaler med 52 närvarande och röstberättigade medlemmar.
Föreningen hedersordförande Björn Persson
ledde årsmötets förhandlingar med Hans
Tapper som sekreterare.
RF:s ordförande Björn Eriksson höll ett uppskattat anförande. Ämnet var ”Svensk
idrotts utmaningar”
Styrelsens sammansättning m.m.
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Lars Liljegren
Kjell Olofsson
Sture Ericsson
Hans Tapper
Kenneth Hörnqvist
Ewa Hjelm Olsson
Lars Wahlström

vald till 2017
vald till 2018
vald till 2017
vald till 2018
vald till 2018
vald till 2017
vald till 2017

Revisor

Ulf Henriksson
Dag Lindström
Ulf Backlund

vald till 2017
vald till 2017
vald till 2017

Revisorssuppleant
Valberedning

Kjell Adolfsson (sammankallande)
Bo Furugård
Anita Jonsson

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex sammanträden.
Redovisningen av verksamheten här nedanför följder de rubriker som fanns i verksamhetsplanen.
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Medlemsträffar m.m.
Ambitionen i verksamhetsplanen var att arrangera fyra träffar under 2016, förutom årsmötet. Medlemsträffarna har varit följande:
7 mars

Årsmöte

2 maj
Bussresa till Eskilstuna, där Peter Fröjdfeldt,
uppskattad fotbollsdomare och anläggningschef
i kommunen, visade friidrotts- och isstadion
Ekängen, Munktellsarenan för ett antal inomhusidrotter, Tunavallens fotbollsarena och motorstadion. Vidare berättade han om byggandet
av den stora arenan för bl.a. handboll och simning, som ersätter Sporthallen och Badhuset.
Den arenan blir klar sommaren 2017.

12 september

Träff i Stockholms Stadshus med fritidsborgarrådet Emilia Bjuggren, som
var ett första försök att på dagtid arrangera en träff där också respektive
kan delta. Ämnet var ”Idrottens framtid i Stockholm.” I samband med
träffen gjordes också en guidad tur i Stockholms Stadshus.

26 september

Vikingavallen i Täby (tidigare Täby IP) fick förmånen att få ”Årets skylt”.
Den överlämnades till kommunen i samband med matchen IK Frej – Varbergs BOIS, som bevittnades av närmare 1 000 åskådare.

24 november

Dag Malmqvist, uppskattad och erfaren reporter på Radiosporten, berättade om Radiosportens historia, om arbetet som sportjournalist förr och nu
och lät också åhörarna lyssna på några klassiska reportage.

Vidare har följande aktivitet genomförts:
22 februari En speciell skylt avtäcktes vid Hammarbybacken dagen före den alpina världscupen i parallellslalom, efter önskemål från Stockholms stad.
Medlemsvärvning
Antalet medlemmar har utvecklats på följande sätt under senare år.
Antalet medlemmar den 31 december
Individuella
Organisationer

2012

2013

2014

2015

2016

169

177

177

174

163

24

24

24

21

20
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Under året har erbjudande om medlemskap skickats till föreningarna inom Stockholms
Idrottsförbunds område. Facebooksidan är en ny möjlighet för intresserade att komma i kontakt med föreningen, vid sidan av föreningens hemsida.
Informationskanaler
Föreningens hemsida finns på
http://www.rf.se/Distrikt/StockholmsIdrottsforbund/OmStockholmsidrotten/StockholmsIdrottshistoriskaForening/
Föreningen finns också på Facebook under rubriken Stockholms Idrottshistoria. Flera medlemmar har gjort goda insatser för att öka intresset för denna.
Årets skylt
Vikingavallen i Täby tilldelades ”Årets skylt” 2016 (se ovan). Styrelsen har beslutat att ge
”Årets skylt” 2017 till Hammarbys klassiska fotbollsarena ”Kanalplan”. En medlemsträff kommer att arrangeras, när skylten ”avtäcks”.
OS-skyltarna
Föreningen har i februari 2016 åter inventerat statusen på de OS-skyltar som sattes upp
2012 vid 100-årsjubiléet av OS 1912. Resultatet av inventeringen har överlämnats till Stockholms idrottsförvaltning för åtgärder.
Tre OS-skyltar återstår att sätta upp, nämligen Råsunda, Kaknäs (skytte) och Spånga (modern
femkamp, ridning). Råsundaskylten kommer att sättas upp när området är färdigbyggt. De
övriga planeras att sättas upp under 2017.
Permanent bildutställning i Stockholms Olympiastadion.
En bildutställning invigdes i VIP-rummen i Stockholms Stadion den 8 oktober med en halvmaratonlöpning av ett hundratal löpare. Starten var maratonpelaren i Rotebro, och målet var
Stadion. Vid start och vätskestopp informerades löparna om händelser under det historiska
maratonloppet vid OS 1912.
Inne på Stadion öppnades en bildutställning
från OS 1912 samt andra stora händelser
under Stadions drygt hundraåriga verksamhet. I arrangemanget medverkade ett flertal
medlemmar från Stockholms Idrottshistoriska Förening. VIP-rummen är låsta, men
föreningen har tillgång till lokalerna och
kommer vid behov och vid förfrågan att
medverka till visning av bildutställningen.
Ett medlemsmöte arrangerades i lokalerna
den 9 februari 2017.
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Lokalt idrottsmuseum i Stockholm
Styrelsen har haft en dialog med företrädare för SCA Fastigheter AB, som bl.a. äger Tele 2 –
arenan. Där finns planer på bl.a. musik- och idrottshistoriska museer. En lösning under de
närmaste åren förutsätter att föreningen engagerar sig för bl.a. sponsorsamarbete. Några
vidare diskussioner om frågan är för närvarande inte aktuella.
Viktigt samarbete
Samarbetet med Stockholms Idrottsförbund och Stockholms Stads Idrottsförvaltning har
också detta verksamhetsår varit en mycket viktig ekonomisk förutsättning för föreningens
utveckling. Styrelsen vill framföra sitt varma tack för det goda samarbetet och för det ekonomiska stödet.
Viktigt avtal med Stockholms stad
Ett avtal har under året slutits mellan Stockholms idrottsförvaltning och föreningen. Det innebär att föreningen åtar sig uppdrag vad gäller ”Årets idrottsskylt”, OS-skyltar, bildutställningen i Stockholms Stadion, guidade turer mm
Samtidigt garanterar staden ett årligt bidrag för dessa insatser. Det betyder att föreningen
kommer att fortsätta tillsynen av OS-skyltarna, ha tillsyn av Bildutställningen på Stockholms
Stadion och även medverka med guidade turer utifrån denna utställning och relaterat till de
OS-skyltar som sattes upp 2012. Föreningen kommer också fortsätta att uppmärksamma
olika idrottsarenor i Stockholmsområdet och på förslag från kommuner eller föreningar utse
årets idrottsanläggning och sätta upp Årets Idrottsskylt vid ett evenemang.
Medlemskap i Föreningsarkiven
Stockholms Idrottshistoriska Förening är fortsatt medlem i Föreningsarkiven i Stockholms
Län, en regional resurs- och samarbetsorganisation i frågor om föreningsarkiv.
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
För fjärde året i rad kan styrelsen redovisa att ekonomiskt överskott, 28 106 kronor. Främsta
orsaken till detta är att planerade och genomförda medlemsaktiviteter blivit billigare än vad
som budgeterats eller fått ställas in. Bl.a. har föreningen gynnats av att gästtalare/föreläsare
har avstått från arvoden. Vidare har föreningen i några fall haft förmånen att nyttja lokaler
utan kostnad.
Verksamhetskostnaderna ligger fortsättningsvis på en låg nivå, framförallt med anledning av
att information till medlemmarna numera skickas ut med e-post. Administrations- och möteskostnaderna kan också hållas nere genom att styrelsen har fri tillgång till Stockholmsidrottens administration och lokaler.
Det egna kapitalet vid årets slut ökar från 105 200 kronor vid förra årsskiftet till 133 305 kronor vid årsskiftet 2016/2017.
Resultaträkning 2016-12-31
2016-01-01

2015-01-01

2014-01-01

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

918

0

250

Medlemsavgifter

30 090

29 500

25 750

Bidrag

40 000

40 000

40 000

3 750

9 750

17 791

2 166

0

81 416

83 791

Rörelsens intäkter
Försäljning

Deltagaravgifter
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

74 758

Rörelsens kostnader
Inköp material och varor
Administration

-14 335

-3 399

-3 240

-4 741

Styrelsemöten

-8 099

-12 330

-10 427

Medlemsmöten

-11 118

-9 058

-5 555

Medlemsarrangemang

-16 555

-15 187

-14 825

-2 597

-5 095

-841

Porto
Övriga kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Nedskrivning lager
Årets resultat

-2 084

-3 360

-350

-43 852

-48 270

-51 074

30 906

33 146

32 717

2 800

0

0

28 106

33 146

32 717
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Balansräkning 2016-12-31
2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Lager

0

2 800

2 800

Summa lager

0

2 800

2 800

Övr. kortfristiga fordringar

0

0

20 000

Förutbet. kostn. och uppl. Intäkter

0

0

0

Summa kortfristiga fordringar

0

0

20 000

2 995

1 836

3 479

Plusgiro

130 760

101 163

60 409

Summa kassa och bank

133 755

102 999

63 888

Summa tillgångar

133 755

105 799

86 688

-105 199

-72 053

-39 336

-28 106

-33 146

-32 717

-133 305

-105 199

-72 053

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder

0

0

-14 335

Uppl. kostn. och förutbet. intäkter

-450

-600

-300

Summa kortfristiga skulder

-450

-600

-14 635

-133 755

-105 799

-86 688

Summa eget kapital och skulder

Solna den 16 februari 2017

Lars Liljegren
Sture Ericsson

Kjell Olofsson

Ewa Hjelm Olsson

Kenneth Hörnqvist

Hans Tapper

Lars Wahlström
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Revisionsberättelse för 2016
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Verksamhetsplan och budget för 2017
Verksamhetsplan
Medlemsmöten och arrangemang
Styrelsen planerar att fortsätta att arrangera några träffar på dagtid. Ambitionen är att
koppla samman ett intressant ämne med en intressant plats.
En eller flera resor till platser med intressant idrottsanknytning genomförs under verksamhetsåret.
Avtäckningen av ”Årets skylt 2017” blir naturligtvis också en medlemsaktivitet.
Följande verksamhet planeras:
Tidpunkt

Aktivitet

9 februari

Besök och visning av den nya bildutställningen i VIP-rummen på
Stockholms Stadion.

21 mars

Årsmöte

19 april

Resa till Västerås för att lyssna på deras planering och titta på anläggningarna.

22 maj

”Stockholmiana” och idrott.
Eva-Karin Gyllenberg, DN

Juni, början

Avtäckning av OS-skylt vid Spånga kyrka, Ryttar-OS 1956.

Augusti, slutet

Avtäckning av OS-skylt vid Kaknäs, skytte 1912, i samarbete med Sv.
Skyttesportförbundet.

3 september

Besök vid ”Finnkampen”, Stockholms stadion, med historiskt inslag.
Subventionerat pris.

Höst

Avtäckning av ”Årets skylt” vid Kanalplan med medlemsmöte om något ämne.

Höst

Årets hundraåringar – presentation av de tre föreningar som har fått
priset ”Årets hundraåring”.

Höst

Ytterligare något medlemsmöte.

Årets hundraåring
”Årets hundraåringar” presenteras vid ett möte under senhösten. Det är styrelsens avsikt att
starta en tradition, som bl.a. kan öka intresset för föreningshistorien. Under våren förtecknas alla idrottsföreningar som fyller 100 år under 2017 tillsammans med alla dem, som redan
har uppnått den åldern. Enligt statistik från RF finns 83 föreningar som hittills uppnått 100
år eller mer inom Stockholmsidrotten.
Under våren och sommaren tar styrelsen kontakt med föreningarna för att se om de är intresserade av att vara med i detta samt om de har någon verksamhet.
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På ett tidigt möte under hösten lottas vinnarna ut. Vid ett senare möte under hösten får de
tre föreningarna presentera sin verksamhet, samtidigt som priset till dem delas ut. Prissumman blir 5 000 kronor till varje förening.
Under 2017 dras tre vinnare för att ge alla dem som redan fyllt en större chans. I fortsättningen utses endast en förening varje år. Priset till 2017 års hundraåring delas ut vid årsmötet 2018. Prissummans storlek kommer att fastställas för ett år i taget.
Samtliga föreningars namn och födelseår kommer att graveras på stålskylt. Skyltarna monteras på särskild väggtavla inom ytan för bildutställningen på Stockholms Olympiastadion.
Medlemsvärvning
Försöken att engagera flera medlemmar fortsätter med bl.a. aktiviteter i samband med DFoch SISU-stämman i Stockholm. Vidare kommer ”värvningsbrev” att skickas ut till organisationer och personer. Särskild energi bör läggas på SDF:s styrelser. Det är rimligt att samtliga
SDF kommer med som medlemmar.
Den nya Facebooksidan samt en alltmer uppdaterad hemsida kan också bidra till medlemsrekryteringen.
Ytterst är det en bra kvalitet på träffarna som lockar medlemmar genom att de som redan är
medlemmar tar med sig goda vänner.
Informationskanaler
Hemsidan ska hållas uppdaterad. Facebook förutsätter ett brett engagemang också av medlemmarna. Styrelsen uppmanar fler medlemmar att engagera sig i detta.
Årets skylt
Styrelsen har beslutat att ”Årets skylt” 2017 skall tilldelas Kanalplan i Stockholm. I samband
med avtäckningen av skylten arrangeras ett medlemsmöte på platsen.
OS-skyltarna
Skadade skyltar, som inventerades 2016, repareras. Två nya skyltar sätts upp (Kaknäs och
Järva). Råsunda fotbollsstadion står på tur. En skylt sätts upp, när byggnadsarbetet är klart.
Guidad rundtur till OS-skyltarna kommer att genomföras på begäran från Stockholms stad
eller annan idrottshistorisk intressent.
Permanent bildutställning i Stockholms Olympiastadion
Ett medlemsmöte arrangerades den 9 februari 2017, före årsmötet. Lokalen kan säkert
komma till användning också för andra medlemsmöten.

12 (14)

Budget
Föreningens ekonomi är mycket god. De senaste fyra årens överskott har medverkat till att
föreningens egna kapital nu är 133 305 kronor.
Föreningens syfte är att dokumentera, främja och samordna stockholmsidrottens historia.
Genom olika former av aktiviteter för föreningens medlemmar vill styrelsen åstadkomma
detta. Styrelsen ser att det finns ett behov av fortsatta medlemsmöten, men därutöver också
ett antal enklare, regelbundna möten på dagtid med en intressant föredragshållare, gärna
någon idrottskändis. Vidare finns ett intresse av att delta i medlemsarrangemang liknande
de medlemsresor som de senaste åren gjorts till Helsingfors, Falun och Eskilstuna.
Styrelsen har i budgeten för verksamhetsåret 2017 avsatt medel för att kunna genomföra ett
antal medlemsmöten på kvällstid samt ett antal på dagtid. Styrelsen har också budgeterat
för olika former av medlemsarrangemang, t.ex. resor till idrottshistoriskt intressanta platser
och anläggningar. Nytt för i år är ”Årets hundraåringar” – presentation av de tre föreningar
som har fått priset ”Årets hundraåring”.
Budget 2017
2017

Utfall 2016

Budget 2016 Noter

Intäkter
Försäljning

0

918

Medlemsavgifter

32 000

30 090

32 500 175 ind.medl á 150 kr + 25 org.medl á 250 kr

Bidrag

45 000

40 000

40 000 Sthlms Stad o Sthlms IF

3 000

3 750
0

0

80 000

74 758

72 500

Deltagaravgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

0

0 Avgifter vid medl.möten

Kostnader
Varuinköp

0

0

Administration

-10 000

-3 399

Styrelsemöten

-10 000

-8099

Medlemsmöten

-20 000

-11 118

-20 000 Lokal, förtäring, gästföreläsare, övrigt

Medlemsarrangemang

-35 000

-16 555

-50 000 Lokal, förtäring, resor, gästföreläsare, övrigt

Årets hundraåringar

-15 000

0

Porto

-3 000

-2 597

-7 000 Utskick till medlemmar

Övriga kostn

-3 000

-2084

-5 500 Nyhetsbrev, information, gåvor/uppvaktningar

Nedskrivning lager
Summa kostnader
Årets resultat

0 Ingen bokutgivning planeras 2017
-5 000 Kopiering, bankkostn., diverse
-15 000 Lokal (2 plan.möten på Bosön), förtäring, övrigt

0 Pris till Årets hundraåringar

0

-2800

0

-96 000

-46 652

-102 500

-16 000

28 106

-30 000
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Valberedningens förslag
Ordförande

Lars Liljegren

omval till 2018

Ledamot

Lars Wahlström

omval till 2019

Ledamot

Eva Hjelm Olsson

avböjer omval

Ledamot

Sture Eriksson

avböjer omval

Ledamot

Britten Månsson Wallin

nyval till 2019

Ledamot

Annika Eriksson

nyval till 2019

Valda till 2018 är: Hans Tapper, Kjell Olofsson och Kenneth Hörnqvist
Revisor

Dag Lindström

omval till 2018

Revisor

Ulf Henriksson

avgår

Revisor

Sture Eriksson

nyval till 2018

Revisorssuppleant

Ulf Backlund

omval till 2018

Valberedningen har under perioden utgjorts av:
Kjell Adolfsson, sammankallande, Anita Jonsson och Bo Furugård.
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