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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Årsmöte 2015 och 100-årsjubileum 2016!
Torsdagen den 26 november är det åter dags för årsmöte.
Välkommen till det och till GIH!
Vi börjar med mingel kl 16.00 och sedan följer stipendieutdelning, årsmötesförhandlingar och kvällens gäst: Björn Eriksson RF:s och SISU Idrottsutbildarnas ordförande. Björn valdes vid Riksidrottsmötet maj 2015. Såväl Karin Matsson Weijber
som Pia Zetterström hade meddelat att de inte ställde sig till förfogande för ev
omval. Stämmorna beslöt att införa personunion i styrelserna, d v s valde samma
personer, inklusive ordförande, i Riksidrottsstyrelsen (RS) respektive
Förbundsstyrelsen (FS). Kanske väljer Björn att säga något om det? Vi har redan hört
honom som ordförande uttala sig om samhällets stöd till idrotten, om idrottens
möjligheter att hjälpa flyktingar in i samhället mm. Björns idrottsengagemang är stort
och långt. Tidigare ordförande i Skidskytteförbundet och Friidrottsförbundet och
ledamot i RS.
Flera av oss förknippar honom också som tidigare rikspolischef, landshövding i
Östergötland, nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld, president i Interpol,
ordförande i styrelsen för GIH m m. Kom till årsmötet så får du höra vad Björn
brinner för idag inom idrotten!
Som avslutning på kvällen blir det traditionsenlig ärtsoppa med punsch, för dem som
önskar, samt pannkakor.
Om ett år ska vi fira RV 100 år! Det har jag redan skrivit om i tidigare Bulletiner men
gör det igen. Här behöver vi hjälpas åt för att skapa ett värdigt och trivsamt sätt att
fira och minnas. Reservera dagarna 25-26-27 november. I dagsläget söker vi plats och
spånar kring program för 1-2 dagar.
3

➢

Mycket har hänt på 100 år. En del är sig fortfarande likt. Ändamålsparagrafen är
alltjämt densamma - att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare
svenska idrottsledare. Föreningen må utdela stipendier till särskilt förtjänta
idrottsledare och aktiva. RV förvaltar idag tio stipendier.
Annat har ändrats. Årsavgiften fick en nolla extra för tre års sedan - från 10 kr till 100
kr. Hemsida, nyhetsbrev och Bulletinerna har tillkommit och utvecklats. Ekonomin och
föreningens kapital har vuxit. För 100 år sedan samlade man ihop ett startkapital på
800 kr på det möte föreningen bildades. En stor summa på den tiden. Idag är det
redovisade kapitalet drygt 2 mkr. Därutöver förvaltar RV en aktieportfölj på det
tredubbla och lite till.
Direktör J Sigfrid Edström valdes till RV:s förste ordförande vilket han var fram till
1961. Han var då 91 år. Övriga två i den första styrelsen var Oscar Löwenadler och
konsul Isaac Westergren. 14 personer antecknade sig som medlemmar vid det första
mötet. I år är vi 330 medlemmar.
När föreningen fyllde 60 år skickade 157 medlemmar in sina "minnen" som
sammanställdes i Boken "Idrottskamrater minns" Kanske har du den boken.
En ny bok kommer vi inte att göra men kanske något annat. Så vi uppmanar dig som
har ett särskilt minne du vill berätta att göra det. Eller ett foto eller... Skicka det gärna
till mig.
Och du som har idéer och önskemål om hur fira RV 100 år - hör av dig, till mig eller
någon annan i styrelsen. Ett lite festligare årsmöte blir det under alla omständigheter
och lite mer än så hoppas vi. En nystart för ytterligare 100 år?!
September bjöd på efterlängtad sol och även värme. Minns i november den ljuva
september - och välkommen till årsmötet! Jag ser fram emot att få träffa dig och
många andra RV-vänner!
Kerstin Rosén

4

Nordisk idrottsledarkongress på Åland
Så inbjöd våra finska vänner oss till tre härliga, intressanta och trivsamma
dagar i sann nordisk anda. Vi var 129 deltagare från Norge, Danmark, Finland,
Sverige och dessutom två från Estland. Finland har uppmuntrat och stöder
Estland att starta en motsvarande förening för ledarseniorer (tidigare
ledarveteraner!). Vi håller fast vid att svenska är vårt språk på dessa möten. Men
en liten kompromiss på engelska blev det vid samtalen med estländarna som
inte talar svenska. Från Sverige var vi 18 deltagare.
Vi fick lära oss mycket om Åland och besöka intressanta platser. Fredag
eftermiddag var vi inbjudna till Landskapsstyrelsens regeringshus.
Idrottsministern berättade om Ålands självstyrelse och idrotten på Åland. Efter
Finlands frigörelse från Ryssland 1917 uppvaktade ett stort antal ålänningar
Sverige och önskade åter bli del av Sverige. Finland önskade behålla Åland och
frågan gick till Nationerna förbunds råd som beslöt en kompromiss. Åland fick
självstyre, förblev finskt men fick vara enspråkigt svenskt samt vara
demilitariserat.
➢
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De områden Åland inte får bestämma över är bl a utrikesfrågor och
statsbeskattningen. Åland har en representant i Finlands riksdag. Åland är
uppdelat i 16 kommuner varav den minsta bara har 100 invånare. Åland
omfattas av över 6 000 öar.
Idrott och Idrottsturism är stort på Åland.Vi fick flera gånger höra om och se
detta i form av fina anläggningar för en rad idrotter. Till exempel har 29 000
invånare två simhallar med vardera en 50 metersbassäng. Åland har bättre
färjförbindelse med Sverige än med Finland varför några fotbollslag spelar i en
svensk serie i Uppland. Å andra sidan kommer ett flertal idrotter och klubbar
regelbundet till Åland för lägerverksamhet och träning under hela året. När
turisterna inte är på Åland finns gott om inkvarteringsmöjligheter och fina
anläggningar står redo i många idrotter. Man planerar även i skidtunnel!
Föreningslivet och inte minst idrotten får årligen stora ekonomiska bidrag via
PAF (Penningautomatföreningen på Åland). Hela överskotten av PAF:s spel och
lotteriverksamhet uppgår till mellan 16-30 miljoner kronor årligen.
På Kastelholm slott fick vi lära oss om Ålands medeltida och senare historia.
Här har bl a Erik den 14:e en tid suttit fängslad. Och rundturen lördag em
avslutades i Jomala kyrka - Ålands äldsta och samtidigt mest ombyggda kyrka.
Här sjöng vi en psalm tillsammans med prästen, en stämningsfull avslutning.

Ett besök i Jomala Kyrka
stod på programmet.
➢
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Söndag förmiddag besökte vi sjöfartsmuseet och den fyrmastade barken
Pommern i Mariehamn. Pommerns seglades senast 1939 och dess skicklige och
berömde kapten var Gustaf Eriksson. Att på plats få gå runt och se hur man levt
och arbetat under olika väderförhållande på de stora haven gav respekt.
Till de nordiska mötena hör också att vi deltar i seminarier. Lördag förmiddag
bjöd på två teman. Det första var Internationella idrotts-tävlingssystem: World
Master Games vars VD informerade om dessa stora spel. Small Island Games
eller NatWest Island Games presenterades av deras VD/GS. Dessa genomförs
vartannat år sedan 1985. 24 öar deltar i 18 idrotter, 2015 var Jersey värd och
2017 är det Gotland tur att stå för värdskapet. Friidrotts-VM för seniorer
avslutade sedan denna del av seminarierna. Det andra temat var Samhällets stöd
till idrotten och här fick vi en genomgång hur det ser ut i våra nordiska länder.
Vi kan konstatera att Sverige har en förhållandevis fri ställning att själva
bestämma över den summa pengar stat och regering anslår till idrotten, förvisso
inom vissa direktiv men i övrigt fritt att bestämma hur vi ska uppnå dessa.
Till traditionen hör också en festlig avslutning lördag kväll, så också denna gång.
På restaurang Smakbyn avnjöt vi en god middag under många glada skratt och
samtal. Restaurangens kock Mikael Björklund har vunnit priset som Årets Kock
i Finland. Han är ålänning och när finsk TV ville ha med honom i olika program
hade han ett stort problem- Han talar inte finska! Men maten var utsökt. Till
den underhölls vi av en åländsk musikgrupp som livfullt och skickligt spelade
irländska visor.
Nästa nordiska idrottsledarseniormöte blir
i Norge, närmare bestämt i Oslo och vid
deras Toppidrottscentrum. Notera redan nu
den 16-18 juni 2017. Vi som var med på
Åland ser redan fram emot dessa dagar
och hoppas vi får sällskap av ännu fler
RV-medlemmar från Sverige!
Kerstin Rosén och Torsten Friberg
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Kallelse och inbjudan till årsmöte med
Riksidrottens Vänner 26 november 2015
Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 99 år (1916–2015) och håller årsmöte
torsdagen den 26 november. Även detta årsmöte hålls på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.
Program
Kl 16.00
16.30

Samling och mingel med lätt förtäring (frukt och nötter)
Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar
Björn Eriksson: ”Vad vill en ny RF- och SISU-ordförande?

19.00

Middag: Meny som enligt vår tradition är ärtsoppa, punsch och pannkaka
Avslutning när du själv bestämmer men senast 22.00

Anmälan
Anmäl dig till klubbmästare Böret Karman-Pallin (boret.karman@rf.se) före den 19
november och sänd in måltidsavgiften 150 kronor, till RV:s plusgirokonto 15 44 80-8.
Kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen.
För dig som kommer långväga ifrån (utanför Stockholms län) subventionerar RV
måltiden. Du betalar endast 75 kronor. Anmälan enligt ovan.
Så här kommer du till GIH
Från T-centralen, tag t-banan röd linje 14 mot Mörby Centrum, avstigning vid Stadion.
Följ skyltarna mot Stadion, Idrottshögskolan. När du kommit upp på gatan fortsätter du
rakt fram till korsningen Valhallavägen/Lidingövägen (trafikljus). Gå över gatan, sväng
sedan höger och fortsätt utmed Stadionbyggnaden på Lidingövägen tills du kommer fram
till "Klocktornet" på Stadion. Följ skylten mot Idrottshögskolan och fortsätt uppför
backen. Rakt fram är GIH:s huvudbyggnad med reception.
Parkeringsplatser (avgiftsbelagda) finns i närheten av GIH t ex utanför Idrottens Hus. Ett
fåtal platser finns utanför GIH.

8

➢

Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte,
torsdagen den 26 november 2015
Plats och tid: Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1
i Stockholm, med start kl 16.00.
1. Öppnande och parentation
2. Fastställande av föredragslista
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Nya medlemmar hälsas välkomna
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet
8. Verksamhetsberättelse för 2014-2015
9. Ekonomisk redogörelse för 2014-2015
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av styrelsens förslag
Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
13.Val av styrelse
14.Val av revisor och en ersättare
15.Val av valberedning
16. Årsmötets avslutning

Ta med Höstbulletinen 2015, där årsmöteshandlingarna återfinns.

➢
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Riksidrottens
Vänner, 99:e verksamhetsåret 2014-2015
Styrelsen vill härmed lämna sin berättelse över verksamhetsåret 2014-2015.
Kontakterna med medlemmarna i föreningen är den viktigaste uppgiften för styrelsen.
Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt arbete på att förbättra
kommunikationen. Vår kommunikation bygger alltjämt på tre delar. Hemsidan, tidningen
Bulletinen som kommer tre gånger per år samt ett återkommande nyhetsbrev (fyra
stycken) med aktualiteter. Styrelsen har fortsatt påminna medlemmarna om epostadresser. Detta underlättar och förbilligar kommunikationen. Drygt 225 av
föreningens 330 medlemmar har lämnat in sina e-postadresser och får därmed del av
det återkommande nyhetsbrevet. Även under detta år har Marie Louise Bergh haft
styrelsens uppdrag att svara för det operativa arbetet med hemsidan, nyhetsbreven
samt tidningen Bulletinen.

Styrelsen
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Framför allt har vi arbetat med
frågor som rör föreningens stipendier och eventuella justeringar av dessa. Under året
har vi konstaterat att flertalet av medlemmarna betalar in medlemsavgiften dock inte
alla.
Under året har en kamratträff med vår medlem och förre stadsministern Ingvar
Carlsson genomförts. Denna mycket trivsamma träff genomfördes på Riksidrottsmuseet
i Stockholm där vi även fick en rundvandring med Calle Örsan som ciceron.Vi var ett
30-tal medlemmar som deltog vid denna mycket uppskattade träff.
Flera av föreningens medlemmar deltog i olika roller vid Riksidrottsförbundets och
SISU Idrottsutbildarnas gemensamma stämma i Helsingborg helgen 29-31 maj.
Vid flera av styrelsens möten har diskuterats hur vi ska fira föreningens 100 års
jubileum som infaller 2016. Det förpliktigar att fylla 100 år så vi hoppas att årsmötet
2016 kommer att bli något mer omfattande och spännande för oss alla.
Styrelsen har också under året genom hemsidan och i Bulletinen presenterat RVprofiler vilka varit Tore Ohlsson, Agneta Göthberg, Kjell-Åke Andersson, Kerstin Bodin,
Lars Edwinsson, Evy Nordström, Inga Arfwidsson, Tore Green samt Marianne
Söderberg. Dessa återkommande presentationer av vänner inom föreningen har visat
sig vara ett mycket uppskattat inslag i vår verksamhet
➢
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Under året har styrelsen på olika sätt pålyst och marknadsfört det nordiska
idrottsledarveteranmötet på Åland som genomfördes helgen 21-23 augusti. Även om
denna händelse inte tillhör årets verksamhet så känns det naturligt att ändå konstatera
att det var ett mycket lyckat möte med 130 deltagare från Norge, Danmark, Finland
och Sverige. Från svensk sida var det 18 deltagare.
Matrikelansvarig har under året varit Lars Olof Rydh och det är till honom man som
medlem vänder sig om man har adressändringar, telefonändringar eller vill uppge sin epostadress.
Föreningens ekonomi är fortsatt god framför allt genom att vi har ett större
aktieinnehav som förvaltas väl. Detta innebär att styrelsen inte heller detta år har några
planer på att ändra medlemsavgiften som för närvarande är 100 kronor per år.

Stipendieutdelning 2014
I anslutning till årsmötet 2014 förrättades utdelning av stipendier till nedanstående
personer.
RV-stipendiet 2014
tilldelades Anders Borgström, Karlstad.
Anders är en mångårig kunnig och uppskattad tränare och ledare inom svensk och
internationell friidrott.
Förbundskapten 1984-1988. Rektor för riksidrottsgymnasiet i Karlstad i 18 år där
många framgångsrika aktiva fostrats. Grenansvarig i spjut med internationell kompetens
och respekt i 27 år – och så än i dag.
Föreläsare på universitet i Karlstad i prestationsdiagnostik och rörelseanalys.
Kommentator i friidrott på Eurosport.
Tränare, ledare sedan ”barnsben” i IF Göta, i dag senior advisor.
Sven Thofelt-stipendiet
tilldelades Thomas Nydahl, Vasalund, Stockholm.
Thomas är en av klubbens mest engagerade ledare. Med disciplin och pondus i
kombination med värme och humor har han skapat en stabil och trygg träningsmiljö för
”sina” spelare.
➢
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Hans förmåga att få spelarna att växa och utvecklas spelmässigt är anmärkningsvärd.
Det sker genom att integrera samtliga spelare, inte minst pojkar med
invandrarbakgrund
Sköter också lagets hemsida, och fungerar som samtalspartner för killar som önskar
lite mera stöd
Gösta Gärdins Ungdomsfond
tilldelades Lars Olof Persson, Sandviken.
Lars Olof är verksam inom Sandviken Bandys ungdomsverksamhet som består av sju
pojklag och två flicklag totalt 160 ungdomar.
Ledare sedan 2006, nu lagledare för föreningens P-00-lag. Sköter allt kring laget:
anmälningar, resor, bokar domare. Speaker på hemmamatcher m m.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
tilldelades Emma Samuelsson, Göteborg.
Emma har tränat fäktning sedan år 2000 och har sedan dess hunnit komma 8:a på
Ungdoms OS i Peking samt vunnit världscupsmedaljer, EM silver och junior VM
samt Peter Fredriksson Lomma
Peter har simmat toppungdomsnivå sedan 2010. Har erövrat 13 SUM-SIM guld. Guld i
Europeiska ungdoms OS 2013 och 9:e placering vid junior EM i Dordrecht 2014. Han
deltog också i ungdoms OS i Peking
Bo Ekelund-stipendiet
tilldelades Lennart Andersson, Glanshammar.
Lennart har under 40 år varit den drivande kraften i Glanshammars IF. En trägen ledare
i Friidrottens örtagård och verkar mycket positivt inom ungdomsidrotten i föreningen.
En ungdomsverksamhet som lagt grunden till framgångar för ett antal aktiva från
föreningen i det Svenska landslaget
Edström-Ekelunds ungdomsfond och NC Landelius fond
tilldelades Joakim Olsson, Höör.
Joakim började sin handbollsbana vid 9-års ålder.Vid 14 år tog han över som ledare för
klubbens p-99-lag. Nu 7 år senare tränar han samma lag.
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Har i år tagit över huvudansvaret för tre olika lag och är utbildare och handledare för
unga tränare inom klubben. Slutade som aktiv vid 19 år, då i klubbens A-lag div 1.
Planerar att fortbilda sig som tränare.
Tilldelats Jennifer Pettersson, Örnsköldsvik
Jennifer är aktiv elitgymnast som vunnit JSM och SM 2012/2013 samt representerade
Sverige på ett flertal internationella tävlingar
Är tränare tillsammans med sin syster Cassandra för klubbens flickgrupper, flera dagar i
veckan
Tilldelades Cassandra Pettersson, Örnsköldsvik.
Cassandra är aktiv elitgymnast som deltagit i ett flertal internationella tävlingar.
Representerat Sverige på NM i lag (2:a.)
Tränare för ett antal barngrupper och är tillsammans med sin syster Jennifer tränare för
klubbens flickgrupper, flera dagar i veckan.

Årsmötet 2014
Tradition och trivsam samvaro präglade RV:s årsmöte. Ett femtiotal medlemmar hade
hörsammat årsmötet denna gång. Från Finland gästades vi av dess ordförande Kerstin
Ehnholm. Årsmötet hölls även denna gång på Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm
torsdagen den 20 november. Detta var föreningens 98 årsmöte
Gamla RV-vänner minglade en halvtimme före årsmötet och sedan samlades alla för att
lyssna på RF och SISU Idrottsutbildarnas Generalsekreterare Birgitta Ljung. Birgitta höll
en trivsamt och inspirerande föreläsning under rubriken ”Idrottsrörelsen 2.0 - en
vitaliserad idrottsrörelse för framtiden”. Efter Birgitta Ljungs föreläsning vidtog
stipendieutdelning. Sedan var det dags att genomföra det formella årsmötet som leddes
av föreningens hedersmedlem Bertil Sjöstrand.

Birgitta Ljung och
Kerstin Rosén t v.
Bertil Sjöstrand t h.
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Val styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg till styrelseledamöter:
Ordförande

Kerstin Rosén

omval 1 år

Vice ordförande Anders Lundin

omval 2 år

Skattmästare

Bengt Carlsson

omval 2 år

Klubbmästare

Böret Karman Pallin

omval 2 år

Noterades att Torsten Friberg och Nils-Rune Nilsson är valda t o m. årsmötet 2015.
Noterades även att Lars-Olof Rydh såsom matrikelansvarig är adjungerad till styrelsen.
Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer:
Peter Ek

omval 1 år

Rune Lidholm

omval 1 år (ersättare)

Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning:
Lars Allert

nyval 1 år (sammankallande)

Eva Eliasson

nyval 1 år

Christina Liffner

nyval 1 år

RV:s styrelse. Fr v NilsRune Nilsson, Torsten
Friberg, Böret Karman
Pallin, Kerstin Rosén,
Bengt Carlsson och
Anders Lundin.
➢
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Slutord
Styrelsen för Föreningen Riksidrottens Vänner (RV) har under året fortsatt med sina
ambitioner att försöka få till flera tillfällen för medlemmarna att träffas än bara
årsmötet och detta i form av kamratträffar.Vi är övertygade om att det finns ett
intresse för detta även om det under året endast blev en kamratträff. Ambitionen att
öka denna aktivitet kommer att fortsätta även nästa verksamhetsår.
Styrelsen hoppas att medlemmarna märkt att kommunikationsaktiviteterna ökat även
under detta år. Föreningens hemsida är ständigt uppdaterad och vi försöker vara
aktuella. Styrelsen ser gärna att medlemmarna uppmärksammar oss på aktiviteter som
kan vara intressanta och tillskriver oss om detta. En del av de artiklar som kommer i
Bulletinen har tillkommit på uppslag av medlemmar.
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2014-2015 fått leda
föreningens arbete och åtagande, det har varit inspirerande och intressant.

Stockholm i november 2015
Kerstin Rosén
ordförande

Anders Lundin
vice ordförande

Bengt Carlsson
skattmästare

Böret Karman Pallin
klubbmästare

Nils-Rune Nilsson
stipendieansvarig

Torsten Friberg
sekreterare

Lars Olof Rydh
matrikelansvarig (adjungerad i styrelsen)

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141
Resultaträkning

20140701
20150630

20130701
20140630

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

30 100
50 000
64 101
144 201

33 900
150 000
163 026
346 926

-108 745
-25 000
-98 189
-3 829
-235 763

-384 698
-30 000
-80 000
-495 498

-91 563

-148 527

689 068
-

246 171
-174

Över-/underskott efter finansiella
poster

597 504

97 425

Skatt

-150 645

-63 028

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets över-/underskott

446 859

34 397

➢
16

Föreningen Riksidrottens
Vänner
Org.nr 802002-8141
Balansräkning

20150630

20140630

Tillgångar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

100 076
2 528 243
726 876
3 355 195

120 265
2 573 710
328 164
3 022 139

Eget kapital
Balanserat över-/underskott
Årets över-/underskott
Summa eget kapital

2 320 176
446 859
2 767 035

2 285 779
0
2 285 779

414 775
27 943
145 442
588 160

434 484
32 903
109 705
124 872
701 964

3 355195

2 987 742

Skulder
Fondmedel RF
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kaptal och
skulder
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Anders skickade stipendiesumman vidare

Anders Borgström, mångårig och uppskattad ledare inom friidrotten, fick i
samband med Riksidrottens Vänners årsmöte 2014 ta emot RV-stipendiet på 25 000
kronor. RV-stipendiet ska ”Hedra man eller kvinna, vars ledarinsatser verksamt bidragit
till den svenska idrottsrörelsens utveckling”.
Prissumman är på 25 000 kr och mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare till ett
ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat.
De två kvinnliga ledarna i IK Göta: Helen Friberg och Maria Larsson fick dela på
prissumman för att använda till studieresor eller annan utvecklande verksamhet.
Helene Friberg jobbar som heltidstränare vid RIG (friidrott) i Karlstad och blev i år
utsedd till t f lagledare för 19-årslandslaget, som tävlade vid JEM i Eskilstuna och
noterade fem medaljer och totalt 18 poängplatser (topp-8). Ett av våra bästa JEM
genom tiderna beträffande medaljer och det bästa vad gäller poängplaceringar/poäng.
Maria Larsson är fritidstränare och har i sin grupp bl a sonen Henrik, som vann
ungdoms-OS i Tiblisi idag på 100 meter med tiden 10,72 i godkänd vind. Henrik fyller
16 år i slutet av september! Storasyster Agnes var med i Eskilstuna och var finalist i kula
- tidigare i vintras senior-SM-tvåa.
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Varför rinner det bara ut i sanden?
Om att hålla kontakter vid liv.
De hade inte träffats på 30 år.
Men då, som studiekamrater på samma utbildning, hade de fyra varit ett sammansvetsat
gäng. Jobb med grupparbeten, tentor och mycket kul där emellan.
Tre år efter skolans 30-årsjubileum dök tankarna upp igen. Varför träffas vi inte? Vi hade ju
så otroligt mycket gemensamt de åren vi pluggade tillsammans. Har vi något att prata om
idag när så mycket liv passerat? Har de tid, har de lust? Hur gör man för att inte tränga sig
på eller skapa för stora förväntningar?
Hon, med längtan att ses, skrev ett kort brev till var och en: ”Onsdagen den 10 oktober
klockan 19 sitter jag på restaurang Sturehof och det finns plats för fyra vid bordet.
Välkommen om du har tid och lust att ses igen.”
En efter en droppade de in och det blev starten på en gemenskap som nu rullat i snart 20
år. Oregelbundet, men minst 4-5 gånger per år, har de träffats på konstutställningar,
skärgårdsresor, författarkvällar och hemma hos varandra till dygnslånga samtal.
Några års studier hade fört fyra tjejer samman till en tät gemenskap som sedan rann ut i
sanden. Så som det ofta blir med de sammanhang vi hamnar i. Men det fanns lust kvar att
ses igen. En önskan om att minnas tillsammans och en längtan efter glädjen och energin i
att fortsätta dela med sig av erfarenheter och upplevelser.
➢
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Jag tycker att berättelsen om de fyra, nu rätt livserfarna studiekamraterna, är en fin
ingång till frågan: Hur håller jag kontakt med människor jag jobbat med i olika
sammanhang, arbetskamrater och styrelsekamrater som jag under en period av
mitt liv delat mycket av min tid med?
Ibland blir återseendet en kort engångshändelse. Kanske ett jubileum 25 år efter
man slutat samma utbildning eller en inbjudan till förbundets eller jobbets
jubileumsarrangemang. Tyvärr blir kanske den bestående känslan av träffen att tiden
har gått ifrån oss. Vi har inte längre mycket gemensamt.
För att hålla mer bestående kontakt med sammanhang man lämnat krävs
beslutsamhet och initiativ och en tydlig idé på hur det ska gå till. Annars glider man
snabbt och omärkligt från varandra.
Vi var tre arbetskamrater som avslutade våra anställningar under år 2009. Under
många år hade vi jobbat i olika funktioner inom Riksidrottsförbundet.Vi kände
varandra ganska väl eftersom vi i många år arbetat, fikat och lunchat tillsammans. Så
blev det blommor och tacktal, dunkar i ryggen och optimistiska löften om att ses
och hålla kontakten. Så som vi ofta avslutar ett arbetsliv.
Under arbetsåren tidigare hade vi varit med om samma sak, men då med andra
som lämnat arbetsplatsen före oss. Det rann ut i sanden. De täta kontakterna
upphörde ibland långsamt, ibland nästan direkt.

Sittande pojke heter
Bror Marklunds
skulptur från 1936.
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Fyra RV-vänner och tidigare
arbetskamrater på
skulpturvandring i Västertorp.

Efter några månader i ”frihet”, där vi var och en var fullt sysselsatta att forma vårt nya
liv, tog Margareta ett initiativ. Vi bjöds till lunch och över en god soppa formulerades
där frågan: ”Hur kan vi fortsätta hålla kontakt med varandra?”
- Låt oss träffas med viss regelbundenhet och ägna några timmar åt en promenad och
sedan äta lunch tillsammans – så blev den anspråkslösa överenskommelsen.
Det blev starten för ett mycket givande och hållbart hålla-kontakten-projekt. Om några
dagar (oktober 2015) träffas vi den 35:e gången till en lunchvandring där vi under någon
timme skall gå runt bland Västertorps 21 statyer och sedan bjudas på lunch hemma hos
Rune.
Under sex år har vi alltså bokat in lunchvandringar. Med ett par månaders mellanrum
och under alla årstider. Vi har sett platser och områden vi aldrig tidigare besökt i den
stad vi levt större delen av våra liv i.Vi har träffats på ett sätt som aldrig skulle blivit av
utan en tydlig struktur.
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Fr v Anders Lundin, Rune Lidholm, Marianne Söderberg och Margareta Marvick.
På ishalkiga gångstråk har vi gått Lilla Essingen runt och i strålande sensommarsol något
år senare tog vi oss runt Stora Essingen på stigar och vägar vi inte visste fanns.
Långholmen runt bjöd vacker natur och intressant historia om fängelseliv och
blomsterprakt. En novembertorsdag gick vi runt Reimerholme och insöp frisk
storstadsluft. Av Vin- och spritfabriken återstod bara ett symbolisk tomt ekfat vid
strandkanten. Öarnas stad Stockholm har verkligen mycket att bjuda promenadsugna på.
Mycket naturupplevelse blev det på Lidingö, den gröna ön med mottot Hälsans ö och på
vandringen ”två sjöar runt” i Solna-Sundbyberg. Råstasjöns rika djurliv med fågelsång
dygnet om får där numera konkurrens av hesa och högljudda hejaramsor från
närbelägna Friends arena.
Lunchvandringarna har ibland fått karaktär av studiebesök. En vårdag kunde vi gå i
Lisbeth Salanders millenniespår på Södermalm och upptäckte både kända och mindre
kända byggnader och platser. Och i februari 2014 reste vi med T-banans blå linje till
Tensta och besökte Konsthallen och den omtalade verksamheten Livstycket, där
invandrarkvinnor får tillfälle till möten och utveckling. Att vandra runt i Tensta känns
som att ha rest till ett annat land och själv tillhöra en minoritet.
➢
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När vintern varit lite väl bitande har inomhusträffar lockat. Ett besök på Soppteatern i
Kulturhuset gav mersmak och en lunchträff på Fotografiska museet var fröjd både för
öga och mun.
Efter ett par år anslöt nyblivne pensionären Marianne till gruppen och trion blev de
fyras gäng. Att vandra i olika miljöer och på olika platser har en dubbel funktion.Vi
upplever något tillsammans och kan prata om och kommentera det vi ser. Men vi har
också många andra samtalsämnen med oss. Inte sällan är det vår tidigare arbetsplats
som diskuteras, både händelser i dåtid och i nutid. Lunchen på någon restaurang ger
också tid till mer sammanhållna samtal.
Vi är alla fyra rörande överens om att lunchvandringarna är ett enkelt och givande sätt
att hålla kontakten. Det är ett sätt att träffas som starkt kan rekommenderas till andra
som vill hålla liv i de goda relationer som arbetsliv och andra sammanhang skapat. En
erfarenhet vi gjort är att en liten grupp ger fler fördelar. Det är lätt att ha ett
gemensamt samtal och ansvaret att ordna en kommande träff blir tydligt men inte
betungande.
Givetvis finns många andra sätt att fortsätta kontakten med människor man verkat
tillsammans med i olika sammanhang. För ett par år sedan tog några av de nya
pensionärerna i Idrottens Hus i Stockholm initiativet att starta en ”seniorgrupp” för de
som slutat inom RF, SISU Idrottsutbildarna, SF och Bosön. Lars Allert, en av de som
drog igång projektet formulerade syftet så här: ”Syftet är främst att försöka behålla en
viss kontakt med sin arbetsplats, minnas tillbaka och få insyn i vad som händer i ”huset”
samt samvaro under trevliga former på platser som kanske inte är helt vardagliga.”
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Seniorgruppens
träffar arrangeras
alltid av någon i
nätverket.
➢

Seniorgruppen har nu genomfört sex träffar med ca 15-20 deltagare varje gång och
träffarna har arrangerats av någon i nätverket. Bengt Carlsson, RV:s skattmästare, är
också ostmästare genom att driva Sanda gårdsmejeri tillsammans med sin hustru.
Bengt ordnade en heldag i Haninge med besök på Tyresta by och i mejeriet. Ulf
Lindberg, Leif Ohlsson och Lennart Oredsson ordnade ett mycket intressant
studiebesök på Käppalaverket på Lidingö och senare lunch på och information om
Bosön. Skansendag har genomförts i busigt regnväder och inom kort väntar ett besök
på Hellasgården där Pyttan Asplund skall berätta om orienteringsäventyr i Brasilien
från veteran-VM 2014 och där legendaren Bengt Sevelius, Hellasveteran, ska medverka.
Seniornätverket är ett annat uppskattat sätt att hålla kontakten vid liv med
arbetskamrater och med det arbetsliv man levt.
Kanske grymtar eller invänder någon nu att var sak har sin tid och att arbetskamrater
eller styrelsekamrater har sin plats i det sammanhang man lämnat och gått vidare
från.” Att mötas och skiljas är livets gång” för att citera anonyma dagboksblad.
Visst kan det vara så att det är en naturlig process att glida bort från de rutiner och de
vardagliga kontakterna man har med människor man jobbat med på en arbetsplats
eller i ett ideellt uppdrag. Det är långt ifrån självklart att djup vänskap etableras och
därmed heller inte självklart att man vill fortsätta att träffas. Man kanske lämnar både
uppdrag och människor med en pust av lättnad. Men för flertalet är nog känslan av
saknad och oförmåga att hålla liv i givande och viktiga relationer något som
dominerar. Det bara blev så… Det rann ut i sanden….
Kanske har du som läser det här egna erfarenheter av idéer och projekt för att hålla
tidigare kontakter vid liv. Skriv och berätta. Ge oss tips. En av RV:s uppgifter är ju att
medverka till att idrottskamrater får tillfälle att hålla kontakt med både människor och
verksamhet som har haft och har stor betydelse i våra liv.
Anders Lundin

Lunchgänget pustar ut i Pye
Engströms kalkstenssoffa
”Efter badet” utanför
Västertorpsbadet.
24

Möt tre aktuella RV-profiler
Marianne Söderberg
- med kompassen på
jämställdhet
Vem är Marianne Söderberg?
- Min yrkesverksamhet och mitt ideella
engagemang har under hela livet
vävts in i varandra!
Jag är uppväxt i en familj i Kinna,
med stort intresse för idrott, främst
orientering, och med en mamma
som var engagerad som ledare i
gymnastik och orientering. Detta
tillsammans med tidsandan har påverkat mitt yrkesliv och mitt ideella engagemang.
Med min bakgrund i en mindre textilindustriort var inte fortsatta studier något
självklart. Så efter realexamen sökte jag en praktikplats på lantmäterikontoret för att
utbilda mig till kartriterska. Men när min chef efter ett tag föreslog att jag, eftersom jag
var orienterare och gillade att vara ute i skog och mark, istället skulle praktisera för att
utbilda mig till mätningsingenjör, så nappade jag på det. Att jag skulle komma att bli en
av de första kvinnliga mätningsingenjörerna i Sverige hade jag ingen aning om. Och på
1960-talet var attityden till kvinnor som bröt mark inom traditionellt mansdominerade
yrken ganska tuff.
Samtidigt blev jag också medveten om den ojämställdhet som rådde inom idrotten/
orienteringen. Det som triggade igång mig var att vi tjejer inte fick springa 10Mila. Det
ledde fram till att jag i slutet av 1970-talet blev jag ideellt engagerad i utbildnings- och
ledarfrågor, med stark inriktning på kvinnor, på Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).
Ett engagemang som pågick fram till mitten av 90-talet, de sista sex åren i
förbundsstyrelsen.
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Det var ett spännande och fantastiskt utvecklingsarbete jag fick vara en del av. SOFT blev
något av ett föredöme i jämställdhetsarbetet inom idrotten, och själv fick jag
förfrågningar om uppdrag från andra förbund och RF. Men då var det dags att
stanna upp och se över det egna ”livspusslet”; heltid på lantmäteriet, ideellt engagemang
och en mycket aktiv idrottsfamilj skulle samsas om dygnets 24 timmar. Efter 18 år som
anställd i lantmäteriet blev det mitt idrottsliga engagemang som gav mig mod att göra en
kraftig riktningsändring i min yrkeskarriär och jag anställdes 1985 på RF. Där var jag
sedan kvar fram till min pensionering, med olika uppgifter och på olika positioner, bl a 15
år i ledningsgruppen.
Under alla år har jag varit aktiv orienterare, och är så fortfarande, även om jag inte
springer lika många tävlingar per år som tidigare. Nu kan det bli en inskolningsbana med
barnbarnen istället. Och det är en härlig upplevelse att bli ifrånsprungen på upploppet av
en sjuåring.
Parallellt med det aktiva deltagandet har det varit en hel del uppdrag i tklubben, IFK
Lidingö SOK, och då inte minst som huvudfunktionär och banchef för Lidingöloppets
tjejlopp. Nuförtiden är jag ”bara” med som funktionär under Lidingöloppets tre dagar
och övriga lopp vi årligen arrangerar samt vid klubbens vanliga orienteringstävlingar.”

Eva Eliasson - med
hjärta för skolidrott
Vem är Eva Eliasson?
- Idrotten har sedan tidiga barnaår varit det
dominerande fritidsnöjet för mig. Jag höll på
med det mesta under min uppväxt i
Uddevalla. Konståkning, skidor, gymnastik
och basket.Vid flytten till Malmö, tyckte min
idrottslärare att jag skulle utveckla min
naturliga snabbhet och skickade mig till MAI.
➢
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Jag blev svensk ungdomsmästarinna på 60 m och 60 m häck som 16 åring och förärades
med både en resa till Finnkampen i Helsingfors och min tränare som var damlandslagets
tränare tog mig med på landslagsläger till Makarska i Kroatien.
Jag är utbildad mellanstadielärare och har en mastersexamen i utbildning.Vellinge
Kommun har varit min arbetsplats sedan 1975 och jobbar idag på Skanörs skola med
matematik, naturvetenskap och samhällsorienterade ämnen med i elever från åk 4-7.
En kollega på jobbet förde in mig på min ideella bana inom idrotten. Han skulle på
årsmöte med Skånes Skolidrottsförbund och jag frågade om Seved Stenervik var kvar i
styrelsen, han hade varit kursledare för mig som 16 åring. Ja, svarade kollegan, han är vår
ordförande och nästa dag kom kollegan tillbaks och erbjöd mig en plats i styrelsen. Året
var 1981, sedan blev jag kvar där till 2013, de sista åren som ordförande.
Detta ledde också till att jag kom in i Svenska Skolidrottsförbundets styrelse 1996 och
blev deras viceordförande mellan 1998- 2014, då jag avgick som hedersledamot. Mitt
ansvarsområde var breddidrott, med Skoljoggen som den största aktiviteten.
Kategoriförbunden efterlyste på en RF-stämma ett breddidrottsråd och när ett sådant
inrättades blev jag invald att vara med. Breddidrottsrådet tog mig ut i Europa på många
trevliga tillställningar där man knöt kontakter för livet.
På en distriktsidrottsstämma 1999, som skolidrottare blev jag invald i Skånes
Idrottsförbunds valberedning. När det blev en ledig plats i SISU riks valberedning
nominerades jag av Skånes Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Skåne och fick
platsen.

Stickan Carlsson:
”Idrotten har format mig till den jag är”
Vem är Stickan Carlsson?
- Min yrkesbakgrund: Jag har i stort arbetat inom fritid, turism och idrott hela mitt
yrkesverksamma liv. Vilket inneburit tjänster som fritidskonsulent, fritidsintendent och
fritidschef i fem olika kommuner. I några av dessa roller har jag varit ansvarig för
respektive kommuns turistverksamhet. Dessutom VD för ett turistbolag. Inom idrotten
har jag varit konsulent på föreningsnivå, ungdoms- och motionskonsulent på SF-nivå
och generalsekreterare inom orientering både i Sverige och Norge och för
handikappidrott/paralympisk idrott.
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Dessutom National Director för Special Olympics som just nu är väldigt aktuellt i TV 4
med Heja Sverige. Var också med om att starta upp n3sport några år runt
millenniumskiftet.
Ideella ledaruppdrag: Jag har varit tränare i fotboll och bordtennis. Sekreterare,
ungdomsledare, ordförande, vice ordförande och styrelseledamot på föreningsnivå,
SDF-nivå, DF-nivå och SF-nivå. Den enda roll som jag inte har haft är kassörsrollen.
Vad gör du nuförtiden?
- Sedan mars månad i år är jag senior på heltid och försöker att ”landa” i vardagen.
Är det något särskilt du brinner för just nu?
- Jag håller på med att skriva en bok ”Stjärnor i mitt liv”, där jag har plockat fram 100
personer som på olika sätt har lyst på mig under kort eller lång tid. Den blir klar i höst.
Varför valde du att ägna så stor del av ditt liv åt idrott?
- Idrotten gav mig kamratskap, glädje, utveckling och nätverk över hela jorden. Jag var
aktiv som ung i pingis och fotboll. Senare i orientering och som anställd inom
handikappidrott och paralympisk idrott. Allt detta tillsammans har format mig till den
människa jag är eller blev!
Läs mer om övriga 32 publicerade RV-profiler på www.riksidrottensvanner.se
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Födelsedagar 1 november 2015 - 28 februari 2016
60 år
Frank Andersson, Göteborg, 24 november
Margaret Sikken Ahlqvist, Leystad, 1 februari
65 år
Lars Allert, Älvsjö, 30 november
Anders Pärson, Tärnaby, 28 december
Lars Hansell, Skogås, 25 januari
Lennart Pettersson, Uppsala, 1 februari
Jan Frisk, Linköping, 10 februari
Tomas Söderberg, Skarpnäck, 11 februari
Mikael Santoft, Stockholm, 18 februari

Lars Allert, 65 år i november.

70 år
Gunilla Lydén, Stockholm, 25 januari
Kerstin Rosén, Sollentuna, 30 januari
Ulf Claesson, Klintehamn, 6 februari
Jan Langermo, Lidingö, 20 februari
75 år
Jan Fristedt, Köpingsvik, 18 november
Göte Winberg, Åkersberga, 8 januari

Kerstin Rosén, 70 år i januari.

80 år
Harriet Reivant, Stockholm, 18 november
Sten Wapne, Katrineholm, 23 januari
Harry Ericksson, Göteborg, 27 januari
Carl Johan Rundberg, Nacka, 17 februari
Roger Gottfridsson, Vellinge, 20 februari
Kjell Åke Andersson, Karlstad, 25 februari
85 år
Björn Schullström, Nora, 9 december
Ragni Byström, Göteborg, 17 december
Sture Sörqvist, Sandviken, 17 december
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Roger Gottfridsson, 80 år i februari.

Aktuellt från Riksidrottens Vänner
Vill du ha RV:s nyhetsbrev?
I RV:s nyhetsbrev får du aktuella nyheter från föreningen. Nyhetsbrevet utkommer
varannan månad. Meddela din e-postadress till info@riksidrottensvanner.se så sätts
du upp på sändlistan.

Medlemsavgift 2015/16

Riksidrottens Vänner bildades 1916 och firar 100-årsjubileum under 2016.
Vi hoppas förstås att så många medlemmar som möjligt vill vara med och bidra till
jubileumsfirandet nästa år. Ett bra sätt att bidra är att betala medlemsavgiften som är
100 kronor per år.
Medlemsavgiften för 2015/2016 - 100 kr ska vara inbetald till den 31 oktober. Om du
missat att betala medlemsavgiften för 2014/2015 så kan du passa på att göra även
denna inbetalning.
Du kan betala din medlemsavgift antingen på bankgiro 826-3923 eller på plusgiro
15 44 80-8. Kom ihåg att skriva vem inbetalningen avser. Förfallna medlemsavgifter ska
vara inbetalda före årsmötet den 25 november.

Bidra till RV-bulletinen och hemsidan
RV:s medlemmar har gedigna kunskaper och erfarenheter inom idrotten och på
många andra områden. Vi vill gärna att fler medverkar med bidrag i form av artiklar
eller notiser. Det kan vara nostalgiska minnen eller nutida skildringar eller kanske ett
debattinlägg.
Tänk efter – har du något du tror kan intressera RV:s medlemmar? Kontakta v. ordf.
Anders Lundin (anderslu@comhem.se) och berätta eller för att ge tips om vad du
skulle vilja läsa. Då blir tidningen och hemsidan ännu mer intressant läsning.

30

Föreningen Riksidrottens Vänner, RV
§1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott
kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Föreningen må utdela
stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva.
§4. Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet varje år utsedd styrelse,
bestående av ordförande, v. ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och
stipendieansvarig.
RV:s nuvarande styrelse
Kerstin Rosén, Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. bost. 08-768 85 45, mob
070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin, Larsbergsvägen 44, 181 39 Lidingö. Tel. bost. 08-767 44 94 mob
070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se
Torsten Friberg, Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla. Tel. bost. 08-58012072, mob
0733-726211, e-post: torsten.friberg@iogt.se
Bengt Carlsson, Ramsdalsvägen 30, 136 68 Vendelsö. Tel. bost. 08-777 24 40, mob
070-6666219, e-post: be.ca@bredband.net
Böret Karman-Pallin, Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta. Tel. bost. 08-724 97 71, mob
070-7696872, e-post: boret.karman-pallin@rf.se
Nils-Rune Nilsson, Stenbitsvägen 11, 181 31 Lidingö. Tel. bost. 08-731 93 59, mob
070-8156640, e-post: Nils-Rune.Nilsson@outlook.com
Lars Olof Rydh, matrikelansvarig (adjungerad),Viktor Sjöströms väg 4, 169 40 Solna.
Tel 0736-550 317, e-post: larsolof.rydh@bredband.net
Hedersordförande Gösta Gärdin, Kronsväg 2, 565 31 Mullsjö.
Hedersledamöter Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås.
Hedersledamot Bertil Sjöstrand, Jungfrudansen 44, 6 tr, 171 56 Solna.
Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8, bankgirokonto: 826-3923
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