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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Fredagen den 25 november 2016
Ta fram din almanacka eller mobilkalendern eller både ock och notera detta
datum med rött och så att det inte går att sudda ut.
Notera även den 1 september = sista dag för anmälan. Men man varken
behöver eller bör vänta tills dess.
Till vadå? Jo, naturligtvis, RV:s 100 årsjubileum på Bosön!
Nu är det beslutat. Exakt på dagen för 100 år sedan, när RV bildades på
Strömkaféet i Stockholm, samlas vi glada RV-medlemmar med respektive på
Bosön.Vi börjar med lunch. Därefter följer årsmötesförhandlingar och sedan
vidtar ett jubileumsprogram i aulan.Vi utlovar både intressanta och roliga inslag.
Förberedelser pågår redan för fullt. Efter en återhämtningspaus samlas vi åter
och nu för en jubileumsmiddag i Mästarvillan. Utöver god mat och dryck blir
det även här underhållning, men nu av annat slag än under eftermiddagen.
Så småningom finns det en abonnerad buss tillbaka till staden, om man inte vill
sova över på Bosön.
En mera detaljerad inbjudan inklusive kostnad och hur man anmäler sig
kommer med sommarbulletinen som kommer ut i mitten av juni. Har du redan
nu frågor så får du gärna kontakta undertecknad. Rum för de som så önskar har
vi också reserverat på Bosön, i olika prislägen.
➢
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Längre fram i denna Bulletin kan du läsa några djupdykningar i RV:s gamla
protokoll. Att RV bildades som en sann kamratförening är tydligt. Årsmötena
höll man noga på. Lika noga höll man på möjligheten att träffas i samband med
dessa, äta och dricka (och dunka varandra i ryggen förmodar jag. De var ju bara
män vid denna tid) och minnas och också få spännande rapporter från någon
som varit med som ledare vid ett större idrottsevenemang, någon gång ett OS.
Traditionen med ärtsoppa infördes 1964, samma år för övrigt som RV fick sina
första tre kvinnliga medlemmar och samma år som Sigfrid Edström avled, RV:s
förste ordförande under RV:s första 45 år, 1916-1962.
RV hade redan från starten en bra ekonomisk grund att stå på och skrev in i
sina stadgar som avslutning av §1 ..samt efter styrelsens värdering utöva viss
hjälpverksamhet. Detta gjorde man också, många gånger till änkor efter någon
RV-medlem/idrottsledare.
Revisorerna tyckte dock att det fanns ekonomiskt utrymme för flera sådana
hjälpinsatser, vilket man ofta påpekade för styrelsen vid sina föredragningar på
årsmötena. Idag bedriver vi inte sådan hjälpverksamhet. Vi förvaltar och delar ut
tio olika stipendier, inte som direkt hjälpverksamhet, möjligen indirekt, då de
kan bidra till en utbildning eller liknande. Framförallt är de ett erkännande och
- "tack för fina insatser ".
Samhället och världen förändras och även 100-åringen ser detta och vi har det
i våra tankar när vi nu ser över våra stipendier. Det är ett arbete som tar tid så
inför 100-års jubileet blir det inga (stora) förändringar.
Skidan har sluntit och farmor har åkt skridskor uppå Nybrovikens is - ?
Och dagarna blir ljusare och längre. Det är för mig en lika fantastisk känsla
varje år.
Ta vara på den känslan och dagarna och om inte förr så ses vi den 25
november!
Kerstin Rosén
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Stefan Bergh, generalsekreterare (t v) och Björn Eriksson, ordförande (t h).

Svensk idrott satsar framåt i nya lokaler
I slutet av december gick flyttlasset från Idrottens hus i Lill-Janshuset till
Skanstull i Stockholm. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
samt 30 specialidrottsförbund flyttade då in i Folksams lokaler. Ett av dessa
är Svenska Golfförbundet, som lämnat Golfens Hus i Danderyd.
Hyrestiden är tio år med möjlig förlängning på tre år. Den totala
uthyrningsarean är 5 717 kvadratmeter.
- Idén om ett gemensamt Idrottens Hus är fortfarande stark. Det är för RF och
SISU Idrottsutbildarna mycket positivt att ha våra medlemmar nära oss. Den
fysiska miljön är riktigt fin. Här kommer vi att trivas utmärkt, säger Stefan
Bergh, generalsekreterare RF och SISU Idrottsutbildarna.
Men, inte bara lokalerna är nya. Förra våren fick Riksidrottsförbundet och SISU
Idrottsutbildarna en ny ordförande i Björn Eriksson. Och från och med första
februari i år tillträdde en ny generalsekretare - Stefan Bergh.
Riksidrottens Vänner har intervjuat de båda.
➢
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Björn Eriksson, ordförande
RV: Idrotten består av många olika varianter av organiserad idrott med skiftande
förutsättningar för sin verksamhet. Kommersiellt baserad elitidrott, tävlingsidrott, barnoch ungdomsidrott och motionsidrott. Är det rimligt att RF ska verka för en
sammanhållen idrottsrörelse d v s organisera all idrott?
- Det vi ska svara för primärt är den föreningsbaserade idrotten. Självfallet ska
vi därutöver samverka med andra kring begrepp som folkhälsa, livslångt
idrottande m.m. Vi ska också se till att vi skapar aktivitet i de ”vita fläckar” där
vi inte finns. För mig är motståndaren ohälsa och inte s k konkurrenter som
ofta vill samma sak som oss.
RV: Idrottsrörelsen är landets största barn- och ungdomsverksamhet. Men ledare på
alla nivåer är i huvudsak vuxna. Borde inte ungdomar ges större inflytande i
idrottsrörelsen?
- Absolut. Problemet är oftast inte föreningarnas bristande vilja utan att vi
alltför sällan hittar de lämpliga formerna.

Ett trettiotal
förbund har
flyttat in i nya
Idrottens Hus.
➢
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Receptionen i nya Idrottens Hus.

RV: Svensk idrott har över 2,8 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och
runt 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika
idrotter.Varje SF vill profilera sin egen verksamhet. I vilken utsträckning och på vilket
sätt RF vara ”talesman” för hela idrottsrörelsen?
- På de områden där vår ideologi berör idrottande i stort, opinionsbildning som
kräver kraftsamling och andra fält där det gynnar idrottens gemensamma
intressen. Min grundinställning är att där RF har legitimitet ska vi också höras
och synas.
RV: Du förefaller trivas med rollen som ”frontfigur” i media och i andra sammanhang
där idrottsrörelsen ska företrädas. Är det en viktig roll att vara utåtriktad och synlig
som RF:s ordförande?
- Ja. Men det måste kombineras med förmåga att delegera och välja rätt frågor
som kräver en ordförandeinsats.
RV:Vilken idrottskvinna/man, historisk eller nu levande, skulle du vilja ta en fika med
nästa vecka?
- Eric Lemming. Denne spjutkastare har av någon anledning alltid fascinerat mig.
➢
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Stefan Bergh - generalsekreterare
RV: Vem är Stefan Bergh? Berätta om din bakgrund inom arbetsliv och idrottsrörelsen.
- Jag är 53 år, född och uppvuxen i Piteå. Sedan mer än 30 år har jag bott i södra
Sverige, i Uppsala och numera i Stockholm. Jag pluggade i Uppsala och är
utbildad lärare i svenska och historia. Efter några år i skolan började jag arbeta
på lärarutbildningen vid Uppsala universitet. I första hand var jag verksam som
studierektor med ansvar för fort- och vidareutbildningsfrågor.
- Sedan bar det av till Riksidrottsförbundet. Under åren 1998-2006 hann jag ha
tre chefsroller på RF: internationell sekreterare, idrottspolitisk chef och
samordningschef. Efter ett knappt år som biträdande generalsekreterare på
Cancerfonden kom jag till IOGT-NTO där jag var generalsekreterare i fyra år.
Därefter lockades jag tillbaka till Cancerfonden till uppgiften som
generalsekreterare. Nu lämnar jag Cancerfonden efter drygt fyra år för att
återvända till RF/SISU Idrottsutbildarna. Jag har alltså haft förmånen att leda tre
ideella organisationer i vårt land.

Idrottskänslan är påtaglig i nya Idrottens Hus.
➢
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- Idrotten har varit en viktig del av mitt liv sedan tidiga tonår. Jag började
som ungdomsledare i fotboll hemma i Piteå och har sedan dess varit
verksam som ideell idrottsledare på alla nivåer. Framför allt har jag varit aktiv
inom studentidrotten. Jag var ordförande i Sveriges Akademiska
Idrottsförbund i nio år och har precis avslutat ett tjugo år långt uppdrag som
vice ordförande i det internationella studentidrottsförbundet (FISU).
RV: Vad tar du med dig från dina tidigare GS-uppdrag in i RF?
- Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av att ha erfarenhet från olika
organisationer inom det svenska civilsamhället. Som generalsekreterare
behöver jag tillsammans med styrelsen ta ett särskilt ansvar för att hantera
de strategiska utmaningar som verksamheten står inför. I mina tidigare roller
har jag fått utveckla denna förmåga och i detta ligger att säkerställa att jag
runtomkring mig har ledare och medarbetare som är rustade för att klara de
uppgifter som vi ställs inför.
- Fastän ändamålen är ganska olika i de olika organisationer som jag varit
verksam i så finns det gemensamma nämnare. En sådan är arbetet med
folkhälsofrågorna – både RF/SISU, IOGT-NTO och Cancerfonden har ett
stort engagemang inom detta område och jag ser gärna att vi tittar vidare på
hur vi kan samverka i framtiden.
9

➢

RV: Du har stor erfarenhet av folkrörelse-Sverige och är bland annat ordförande i
IDEELL ARENA. Vilken roll har idrottsrörelsen idag inom folkrörelsesektorn?
- Idrottsrörelsen har en stark ställning i det svenska civilsamhället. Med våra
drygt tre miljoner medlemmar och mer än en halv miljon ledare är vår
samhällsnärvaro så påtaglig.
- Som verksam inom IDEELL ARENA sedan mer än tio år kan jag konstatera
att idrotten blir mer och mer aktiv i samspelet med andra ideella
organisationer. När vi möts i organisationsövergripande aktiviteter inom
civilsamhället ser jag allt oftare företrädare för idrotten. Detta är positivt.
Sedan tycker jag att detta kan utvecklas ytterligare. Jag ska försöka bidra till
att RF/SISU Idrottsutbildarna blir än mer aktiva i kontakten med andra ideella
organisationer. Det bedrivs intressant utvecklingsarbete inom flera områden i
det svenska civilsamhället.
RV: Vilka förhoppningar och förväntningar har du på ett nytt kansli för RF och SISU
Idrottsutbildarna?
- I min roll som generalsekreterare ska jag arbeta hårt för att mitt kansli ska
uppfattas som en effektiv och professionell resurs för våra
specialidrottsförbund. Jag vill att RF/SISU Idrottsutbildarnas kansli ska vara en
attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. Det är min
förhoppning att vår verksamhet ska förknippas med kunskap, tillgänglighet
och utvecklingsförmåga.
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Kamratträff på Dramaten i Stockholm
RV:s medlemmar har fått en unik möjlighet att göra ett studiebesök på Dramatiska
teatern i Stockholm. Vi får följa med en del bakom kulisserna och se på
kostymförråd och annat spännande.Vi får dessutom möjlighet att se pjäsen
utvandrarna till ett mycket förmånligt pris nämligen 135 kronor.
Kamratträffen på Dramaten genomförs den 15 mars 2016 med början
klockan 15.30. För de som önskar har vi efter studiebesöket en gemensam
middag innan vi klockan 19.00 sätter oss till rätta för att se pjäsen Utvandrarna på
Stora scenen med Stina Ekblad och Rolf Lassgård i huvudrollerna. Middag samt kaffe
i pausen kostar 300 kronor. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer för att vi
ska få en upplevelserik guidning.
Berätta vilka önskemål du har när du anmäler dig:
- Jag önskar delta på studiebesöket, middagen och utvandrarna
- Jag önskar delta i studiebesöket och utvandrarna
- Jag önskar endast delta i studiebesöket
Anmälan senast den 8 mars 2016 till RV:s sekreterare Torsten Friberg,
e-post: torsten.friberg@iogt.se
Välkommen önskar RV:s styrelse!
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Läs om aktuella RV-profiler
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i Riksidrottens
Vänner, så kallade RV-profiler. Under hösten 2015 har ni kunnat läsa om Ulla
Jansson och Tore Brännlund. Först ut i år var Harriet Bure och därefter Håkan
Sundström.

Ulla Jansson

Tore Brännlund

Harriet Bure

Håkan Sundström

Ulla Jansson har varit engagerad i Stockholmspolisens simsektion. Hon har
även varit engagerad i genomförandet av World Police and Firegames 1999.
Tore Brännlund har en gedigen meritlist från idrotten, bland annat som
utbildningschef för SISU Idrottsutbildarna Västerbotten.
Harriet Bure har sedan 12 års ålder varit engagerad inom simingen såväl som
aktiv som ledare. I maj ska hon simma masters-EM i London.
Håkan Sundström, sportjournalist som bytte bana och blev generalsekretare
i Svenska Curlngförbundet under 30 år.
Det här är bara några exempel på spännande personer som har varit RVprofiler. Gå in på hemsidan - www.riksidrottensvanner.se - och se samtliga
profiler under fliken Medlemmar.
Är det någon person som du vill läsa om så hör av dig till oss med ett tips.
Anders Lundin tar gärna emot alla goda idéer på anderslu@comhem.se.
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En djupdykning i RV:s arkiv
Föreningen RV har som 100-åring genomgått vissa förändringar.Varje styrelse
och varje årtionde har satt sin särskilda prägel på föreningens verksamhet. Lars
Allert och Kerstin Rosén har inför 100-årsjubileet läst gamla protokoll och
handlingar. Här följer ett antal återblickar från djupdykningen i dammiga
arkivpärmar.
Tal till RV:s 50 årsjubileum 25 november 1966 av Bo Ekelund
”RV bildades 1916. Idén kom från Oscar Löwenadler, som avgått ur
Överstyrelsen (ÖS) 1914 och var ledsen för att han ej skulle kunna få vara med
om de glada eftersitsarna i ÖS fina 30-mannakrets av kamrater. Så bildades RV
på stället. RV skulle från början bestå av sittande och f.d. ledamöter av ÖS.
I RV skulle ÖS allvar bytas mot pojkaktigt skämt, vilket under de första åren lär
ha markerats på så sätt att revisorssuppleanten allsmäktigt fattade alla beslut.
RV:s första styrelse bestod av Sigfrid Edström, ordförande, Oscar Löwenadler,
vice ordförande, samt Isaac Westergren. De närvarande samlade ihop 800 kr
som grundplåt.”
RV:s årsmöte 24 november 1917
Bland de närvarande kan noteras Erik Bergvall (OS-general 1912), J.S Edström,
Sven Låftman (närvarande men ej medlem, för ung – blev medlem 1918) samt
Ulrich Salchow.
§4.
Mötet ansåg det olämpligt och obehagligt för Styrelsen att hava revisorer, varför
sådana ej valdes. Däremot ansågs det vara av största vikt att hava en
revisorssuppleant, och utsågs därtill Bankdirektör Gerh. Magnusson.
➢
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Sammanträde 24 november 1923
§2.
En av skattmästaren, hr Isaac Westergren, uppgjord tablå över föreningens
ekonomiska ställning föredrogs ouppläst. Av densamma framgick, att
föreningens tillgångar utgjordes av en hel del kronor samt 78 öre.
§4.
Hr Isaac Westergren föreslog att protokollet skulle skrivas på vers och i så fall
på samma versfot som Norrlänningens hemlängtan. Man finge tänka något på
Norrland också.
Hr M. Nilsson, Haparanda, ansåg att då skåningarna hade så mycket
bekymmer för distriktsindelningen i Norrbotten, så kunde de gärna få sätta
melodin på protokollet själva. Föreslog Skånska husarernas marsch.
Hr Bredberg, Malmö, tackade för artigheten men föreslog för sin del Tegnérs
Vikingabalk ur Frithiofs saga.
Hr Hedenblad hade ingenting emot Vikingabalken, och ingen annan Balck
heller, men bad att få på det bestämdaste varna mot Tegnér såsom något
föredöme i författarskap. Yrkade avslag.
Hr Svedelius ansåg Runeberg vara den bästa att ta efter. Honom brukar
skolpojkarna kunna. Till exempel Sveaborg.
Hr Bergvall förmodade, att Arne Borg icke hade någon syster, som hette
Svea, och att det från Simförbundets sida knappast kunde anses önskvärt att
Svea Borg bleve förevigad. Så vida man inte ville på något sätt komma åt Arne
för hans skolkning från exercisen, men det vore väl ändå litet för sökt att
jämställa med Sveaborgs fall.
Härefter beslöts genom tredubbla voteringar att ämnet Arne Borg skulle
upptagas till behandling och skulle revisorssuppleanten till nästkommande
möte ha protokollet häröver färdigt.
Beslöts likaledes, enhälligt, att låta revisorssuppleanten bestämma den
ordning, i vilken talarna skulle få ordet.
Beslöts likaledes enhälligt att överlåta åt revisorssuppleanten att själv välja
den dikt och den författare, han ville travestera och meddelade hr
revisorssuppleanten att han för sin del enhälligt beslutat att som föredöme
taga Fältmarskalken av Johan Ludvig H:son Runeberg.
➢
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Årsmöte 29 april 1939
I år har man inte orkat ta fram en årsberättelse utan gör en muntlig
föredragning av vad man gjort under året.
Årsmöte 25 november 1961
S Edström avgår efter 45 år som ordförande. - under den "uttryckliga
förutsättningen" att alltid vara årsmötesordförande - beviljades med
acklamation. (blev aldrig så).
Utsågs enhälligt till hedersordförande.
Årsmöte 24 november 1962
På årsmötet utbröt en livlig debatt om ev. inval av kvinnor i RV och
huruvida det fanns tekniska och praktiska möjligheter för detta.
Årsmöte 23 november 1963
Under mötet inkommer en kvinna - som ska hjälpa till med det
administrativa inför kvällens fest.
Sven Thofeldt ser henne och hyschar till mötet att ge akt på samtalstonen,
då en kvinna nu är i rummet.
Årsmöte 27 november 1964
RV:s första kvinnor väljs in: Inga Löwdin, Carin Delden, Kaija-Leena
Bergérus.
Sven Thofeldt uttrycker - med viss skeptisk över detta faktum - att "tre
gracer" valts in.
Protokoll RV årsmöte 1966
§ 10.
Veteranen Birger Kjellström, som var med år 1925 hade tyckt sig förmärka
en förskjutning av maktbalansen inom föreningen mot tidigare. Då hade
revisorssuppleanten en stor betydelse, medan han nu tyckte sig märka, att
styrelsen höll ett fast grepp om föreningen och att även de ordinarie
revisorerna tycktes ha passerat revisorssuppleanten i makt och myndighet.
Erik Tobé kunde icke underlåta att instämma i denna tingens egendomliga
utveckling.
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Från ett anförande av Birger Malm vid årsmötet 1967
…Veteranen och vännen Erik Bergvall höll, varje gång han valdes till
revisorssuppleant, ett stort anförande vari han bl a framhöll sin egen syn på
hur han tyckte föreningen och för övrigt svensk idrott skulle arbeta.
Utdrag ur tacktal av Bo Ekelund vid årsmötet 1972
”RV och dess framtid.
Innan jag slutar, skulle jag vilja säga några ord om en uppgift, där vi äldre kanske
kan göra en insats. På vissa håll tycker jag att man inom idrottsrörelsen kan
förmärka en viss brist på hållning och stil. Det yttrar sig dels som s k
divafasoner, där vederbörande på ett eller annat – i regel smaklöst – sätt, söker
draga uppmärksamhet på sin egen person, dels i överdrivna glädje- eller
besvikelseyttringar.”
Årsmöte 1973
§ 10
Till revisorer för kommande verksamhetsår omvaldes Birger Malm och Oscar
Östman med Arne Ljungquist som suppleant. Birger Malm bad dock
kamraterna tänka till nästa årsmöte på att få fram nya revisorer med måhända
något bättre och icke så sliten humor.
Vid årsmötet 1973 berättade Torsten Tegner (TT) minnen och episoder från
sin tid som idrottsman och idrottsledare. Efter TT:s anförande utbröt en något
tumultartad diskussion med flera talare, bl a Folke Eriksson som helt plötsligt
fick klart för sig, att vi har alldeles för få kvinnliga ledamöter i RV, en
ståndpunkt som han hävdade med styrka och många motiveringar.
Vid detta stadium av förhandlingarna kunde ordföranden icke avhålla sig från
att komma med en liten historia. ”Jag har hört att din farfar fortfarande
springer efter flickor fastän han är så gammal. Det är rätt, det värsta är bara att
han glömt varför.”

Riksidrottens Vänner
100 år 2016
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Årsmötet 2015 - RV:s 99:e - genomfört
Närmare 50-talet RV-medlemmar samlades torsdagen 26 november på GIH i
Stockholm för traditionellt årsmöte. 99 gånger har föreningen genomfört detta årliga
möte så nu står ett jubileumsår för dörren.
Med handslag, kramar och ryggdunkningar hälsade årsmötesdeltagarna på varandra och i
ett uppsluppet mingel bekantade vi oss med kända och okända idrottskamrater. Av
samtalen framgick att det är mycket återseendets glädje som präglar en årsmötesträff i
RV.
Så följde stipendieutdelningen då åtta olika stipendier skulle delas ut. På annan plats kan
man läsa om vem som tilldelats vilket stipendium.
Årsmötesförhandlingarna lotsades skickligt igenom av Christer Pallin, RF:s chefsjurist.
”Jämfört med andra årsmöten är det här en barnlek” sa Christer och avsåg då knappast
den relativt höga medelåldern i församlingen. Torsten Friberg, RV:s sekreterare, fick
förtroendet att föra protokoll.
Styrelsen presenterade utförligt verksamhetsberättelsen, som finns publicerad i
Höstbulletinen. Lars Olof Rydh, matrikelansvarig och adjungerad till styrelsen berättade
om hur vi försöker hålla ordning på våra 330 medlemmar – (på papper och i datavärlden). Lämna din e-postadress löd uppmaningen och glöm inte meddela när du ändrar
din adress!
➢
17

Skattmästare Bengt Carlsson förklarade den ekonomiska redogörelsen så att alla
var nöjda och revisorsuppleanten Rune Lidholm läste de magiska revisorsorden om
ansvarsfrihet för styrelsen. Och så blev också beslutet.
Styrelsen informerade om det kommande 100-årsfirandet, som nu är spikat till fredagen
25 november 2016 med årsmöte, jubileumsprogram och festmiddag på Bosön. Styrelsen
vill avsätta 150 000 kronor för jubileet, vilket ingen invände mot.
Styrelsen har också arbetat med att förändra stipendierna så att de blir mer anpassade
till dagens verklighet. Stipendieansvarige Nils Rune Nilsson berättade om tänkta planer
men beslut kommer att fattas kommande år.
Beslut på oförändrad årsavgift 100 kr blev det med ett resolut klubbslag.
Den helt nya valberedningen föreslog omval för de tre platser som var aktuella i
styrelsen. Kerstin Rosén valdes till ordförande på ett år och Torsten Friberg och Nils
Rune Nilsson fick förtroende för ett tvåårigt mandat.
Så avslutades föreningen Riksidrottens Vänners 99:e årsmöte.

Björn Eriksson tar plats på scenen
Direkt efter årsmötet var det dags för Björn
Eriksson, ordförande i RF och SISU Idrottsutbildarna, att ta plats på scenen.
Och plats det tar han den gode Björn! ”Vad
vill en ny ordförande?” – var rubriken.
Och att det är mycket han vill stod helt klart
efter en dryg halvtimmes kraftfull
utläggning av Björn.
”Det är kul, trevligt och roligt att vara
ordförande”. Ända sedan Björn
var portföljbärare till AIK:s store man
Lennart Johansson har det varit en fröjd
att jobba med idrott.

➢
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Förbundsordförande i Skidskytte och Friidrott, Riksidrottsstyrelsen i fyra år och
huliganutredare m m – uppdragen har varit många.
Björn berättade att han har stora ambitioner att driva igenom de beslutade projekten som
RF och SISU-stämmorna beslutet men att han också har en egen agenda att jobba med.
Att samhället (stat-kommun) har ett ”muntligt” kontrakt med idrottsrörelsen som kan
formuleras: - alla ska få vara med – vi ska ta många medaljer – fixa spännande
mästerskap.
Men också att vi lever i en verklighet med mycket diskussion om vad föreningsidrotten kan
åstadkomma.Vad kan vi bidra med för ökad folkhälsa? Hur kan vi vara ett alternativ till de
som vill vara med men inte ser tävling som motiv för deltagandet.
Idrotten beskrivs ibland som en triangel med en bred bas av barn- och ungdomsidrott som
snabbt smalnar av genom att många lämnar på väg till elitnivån. Den nya parollen är: Från
triangel till rektangel! Vilken utmaning!
Björn avslutade med att avslöja att han likt Moses hade tio budord, dock inte huggna i sten.
Om någon dryg månad avser han att tillämpa ett marknadsföringsgrepp som han utvecklade
som landshövding. Det handlar om att skapa nyfikenhet kring en del ödesfrågor för
idrottens framtidsfrågor. Med spänning väntar vi på vad Björn kommer att presentera och
hur han som både portalfigur och lagledare skall få till alla framtida matcher idrotten ska
medverka i. Lycka till Björn och tack för en inspirerande stund du bjöd oss på.
Anders Lundin

Det bjöds på tillfälle till
mingel innan årsmötet.
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➢

RV-stipendiet till Karin Matsson Weijber
I samband med Riksidrottens Vänners årsmöte den 26 november fick
Riksidrottsförbundets tidigare ordförande Karin Mattsson Weijber ta emot RVstipendiet på 25 000 kronor. Hon fick det för att ”hennes ledarinsatser verksamt
bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling”.
Mottagaren av RV-stipendiet ska enligt statuterna skänka stipendiesumman vidare till ett
ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat. ”Jag har tre idéer just nu,
berättade Karin, och det hamnar i nog en jämtländsk förening.
Följande stipendier ut delades också ut i samband med årsmötet.
Gustav Lindenbaum stipendiet på 5 000 kr har tilldelats Jenny Edner,
tennistränare och idrottspsykolog. Hon har spelat tennis på elitnivå och studerat vid
Tennisgymnasium och tävlat både på ITF och WTA. Jenny är i dag idrottsledare hos
Uppsala Studenters Idrottsförening. Hon har utbildat sig till idrottspsykolog med stort
intresse för att hjälpa idrottare att hantera prestationsångesten, må bättre, stanna kvar i
sin idrott samt prestera bättre.
Sven Thofelt-stipendiet på 5 000 kr har tilldelats Amanda Blixt, som började
sin ledarkarriär när hon var 12 år gammal, då hon tillsammans med några kompisar
började träna de minsta fotbollstjejerna i klubben en gång i veckan. Samtidigt började
hon sin fotbolldomarkarriär och har sedan dömt kontinuerligt. På höstlov och sportlov
anordnar klubben idrotts camper med andra klubbar/idrotter. Som fotbollsspelare har
Amanda sedan 12 års ålder spelat på olika nivåer just nu i Södra Sandby A-lag. Nu satsar
hon på studier i USA kombinerat med fotbollsspel och tränaruppdrag.
➢
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Bo Ekelund–stipendiet på 5 000 kr vardera har tilldelats Leif Robertsson och
Bo-Gunnar Bogges.
Leif Robertsson är verksam som tränare i främst IFK Lidingö. Hans engagemang i
klubben började 1986. Leif har mångkamp och längdhopp som sin främsta inriktning och
har handlett många av sina aktiva till landslaget. En av hans adepter just nu Andreas
Otterling, som hoppade hem en medalj vi inomhus EM i Prag. Leif har en kosmopolitisk
inställning till sin tränargärning och låter den inte inskränkas till enbart klubben i hans
hjärta IFK Lidingö, utan några av hans adepter återfinns i andra föreningar.
Bo-Gunnar Bogges, KFUM Örebro, har varit tränare i närmare 40 år, delvis som
anställd men största delen som ideell tränare och har haft ett 60-tal aktiva i något
landslag. Han behärskar friidrottens alla grenar utifrån ett tränarperspektiv.
Han har varit ordförande för friidrottens tränarförening och redaktör deras tidskrift.
Bo-Gunnar har varit huvudansvarig för ett stort antal svenska mästerskapstävlingar
såsom: 1982 terräng SM,1983 stora SM,1985 mångkamps SM,1990 JSM,1995 JSM
inomhus, 2013 SM inomhus, 2015 JSM inomhus.
Torsten Tegnér stipendiet på 15 000 kr har tilldelats Nils-Göran Wallén,
Helsingfors, sportjournalist vid Hufvudstadsbladet 1960–79 (specialiteter fotboll,
handboll). Han har varit sportredaktionens chef 1980–2002, utsänd som journalist till
14 olympiska spel, ordförande i fackavdelningen vid Hufvudstadsbladets redaktion
1986–95 och medlem av Finlands olympiska kommittés informationsutskott 1985–90.
Har har också utsetts till Årets journalist (vald av Finlands idrottstränare) 1986 samt
erhållit Finlands svenska publicistpris 1986.
Gösta Gärdins Ungdomsfond på 5 000 kr har tilldelats Anna Jansson, ledare i
Avesta AIK. Hennes engagemang i barnen och deras familjer omfattar alla medlemmar.
Föreningen har samarbete med närskolan och bedriver olika projekt bl a fotboll,
integration, kamratskap där eleverna erbjuds eftermiddags verksamhet, aktivitetsvecka
under sommarlov samt lovturneringar. När ungdomarna hittat till föreningen finns Anna
där och tar hand om dem. Organiserar skjuts till matcher, fixar fotbollskor, idrottskläder
med mera. I fotbollslagen finns barn från åtta nio länder.
➢
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Jenny Edner och Kerstin Rosén.

Jafar Qorbani och Kerstin Rosén.

Olga och Gösta Olanders Minnesfond på 10 000 kr vardera har tilldelats Alba
Forés och Jafar Qorbani.
Alba Forés, simklubben Triton Staffanstorp är en merittyngd stipendiat med inte
mindre än 33 guld, sex silver och fyra bronsmedaljer i ungdomsmästerskapen mellan
åren 2011-15. JSM-medaljer guld, silver och brons i flertal under åren 2013-14. SeniorSM guld och silver under året har Alba också hunnit med. Nordiska mästerskapen, guld
och silvermedaljer. Alba har deltagit i JEM 2013 och 2014.
Som en del i Alba satsning på idrott är det naturligt att välja utbildning inom Procicitas
Idrottsprogram (Malmö) där träning under skoltid ingår. Första gymnasieåret fick Alba
sju A och ett B i betyg.
Funktionärsutbildning har Alba också hunnit med, och ställer upp som funktionär när
det finns tid för detta.
Jafar Qorbani är invandrare från Afghanistan som tillsammans med sin mamma och
bror flyttade till Iran när Jafar var två år. Efter ett antal år där bestämde mamman att fly
med sina söner till Sverige via Turkiet. I Turkiet splittrades den lilla familjen, mamman
och brodern blev gripna och avvisades till Afghanistan. Jafar lyckades komma undan och
fortsatte genom Europa, och efter två månader kom han till Sverig. Under vistelsen i
Iran börja Jafar skolan och började brottas. Han har aldrig träffat sin pappa men har fått
veta att pappan brottades, därav intresset kanske. Förhållanden i Iran var svåra, på alla
sätt även inom brottning. Jafar fick inte chanser att komma vidare eftersom han var
flykting.
Efter några transitboende i Sverige kom Jafar till Karlshamn och sökte upp
brottarklubben, som sedan dess blivit en fast punkt i hans tillvaro. Framgångarna inom
brottningen har inte uteblivit, förutom framgångar i nationella tävlingar har ett antal SM
bronsmedaljer hittills blivit resultaten.
Jafar utbildar sig till elektriker. Han har läst svenska fyra terminer, bor i egen lägenhet
och sköter vardagslivet själv.
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Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 99:e årsmöte torsdagen den
26 november 2015 på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH,
Lidingövägen 1 i Stockholm.
§1. Öppnande och parentation
Föreningens ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas
uppmärksamhet med anledning av att föreningen under året nåtts av meddelande om
att nedanstående angivna medlemmar lämnat kamratkretsen.
Medlem/namn

Adress

Ålder

Invald i RV

Per-Johan Widmark

Ljungbyhed

87 år

2003

Per-Erik Bergstrand

Vallentuna

89 år

2002

Per-Olof Åstrand

Täby

92 år

1956

Peter Wallenberg

Värmdö

88 år

1978

Kerstin Lindström

Skarpnäck

86 år

1987

Per Axel Eriksson

Djursholm

77 år

2004

Bo Tovland

Stockholm

78 år

1992

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.
Ordförande Kerstin Rosén förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och hälsade
alla varmt välkomna. Ordförande vände sig särskild till våra tre gäster från Finland
Kerstin Ehnholm, Christian Nyman och Nils-Göran Wallén (TT-stipendiat) samt
föreningens hedersledamot Lennart Jonsson. Ordförande framförde också en hälsning
från föreningens hedersordförande Gösta Gärdin.
§2. Dagordning
Årsmötet beslöt
att arbeta efter föreslagen dagordning
3. Årsmötets behöriga utlysande
RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella
handlingar delgivits föreningens alla medlemmar via Höstbulletinen 2015 i god tid och i
enlighet med stadgarna.
➢
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§4. Nya medlemmar hälsas välkomna
Ordförande Kerstin Rosén informerade om styrelsens beslut att bevilja följande
personer medlemskap:
Lennart Nilsson, Ulla Gustavsson (närvarande), Thomas Persson, Lennart Oredsson,
Catarina Hanell, Bettan Andersson samt Marie Louise Bergh.
Årsmötet hälsade sina nya medlemmar både närvarande och frånvarande varmt
välkomna till föreningen.
§5. Val av ordförande att leda årsmötet
Valberedning föreslog Christer Pallin till ordförande för årsmötet
Årsmötet beslöt
att utse Christer Pallin till ordförande för årsmötet 2015.
§6. Val av sekreterare för årsmötet
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslöt
att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2015.
§7. Val av två personer att jämte mötesordförande justera
protokollet
Valberedningen föreslog Kristina Wiberg och Lars Bennbäck att jämte
mötesordförande justera protokollet.
Årsmötet beslöt
att till protokolljusterare välja Kristina Wiberg och Lars Bennbäck att jämte
mötesordförande justera protokollet.
§8. Verksamhetsberättelse för 2014-2015
Styrelsens ledamöter Torsten Friberg, Anders Lundin samt stipendieansvarige Lars Olof
Rydh gav en lite mer fyllig information kring verksamheten 2014-2015. Torsten
informerade om styrelsens ambition att genomföra några fler aktiviteter än ”bara”
årsmötet. Kamratträffarna har varit mycket lyckade även om de varit få. Under
nuvarande verksamhetsår endast en vilket framgår av verksamhetsberättelsen.
➢
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Anders Lundin gav en exposé över de informationskanaler som styrelsen numera
förfogar över. Tidningen bulletinen som kommer ut tre gånger per år, nyhetsbrevet
samt hemsidan är också viktiga kanaler för att nå ut. Under senare år har vi
presenterat RV-profiler både i bulletinen som på hemsidan. Detta har blivit mycket
uppskattat. Anders avslutade med att åter pålysa e-post adresser från medlemmarna.
Lar Olof Rydh föreningens matrikelansvarige informerade angående föreningens
medlemsregister. Lars Olof noterade att föreningen för närvarande har 319
medlemmar och 214 av dessa har meddelat sin e-post adress. Lars Olof informerade
vidare att det pågår ett arbete med att ta fram samtliga medlemmar sedan starten
1916. Under alla år har föreningen haft 936 medlemmar.
Årsmötet beslöt
att godkänna föredragen verksamhetsberättelse för 2014-2015
§9. Ekonomisk redogörelse för 2014-2015
Föreningens skattmästare Bengt Carlsson redovisade föreningens resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret. Årets resultat visar ett överskott på 446 859
kronor. I samband med redovisningen informerade skattmästaren att
värdepappersportföljens marknadsvärde bokslutsdagen uppgick till drygt 8 miljoner
kronor. Skattmästaren noterade avslutningsvis att föreningens ekonomiska ställning är
mycket god.
Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2014-2015 såsom framgår
av handlingarna i höstbulletinen 2014.
§10. Revisorernas berättelse
Föreningens revisorssuppleant Rune Lidholm föredrog revisionsberättelsen och
noterade att styrelsen har god ordning på ekonomin.
§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014-2015.
§12. Information från styrelsen samt förslag på medlemsavgift för
2016-2017
➢
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•

Stipendiernas framtid
Styrelsens stipendieansvarige Nils-Rune Nilsson informerade årsmötet om
styrelsens arbete kring föreningens stipendier. Finns minst två skäl att ändra
nuvarande förutsättningar. Stipendiebeloppen är för små och några av
föreningens stipendier har inga pengar att fördela. Styrelsen kan därför tänka sig
att slå samman vissa av våra stipendier och undersöka förutsättningarna för en
sådan förändring. En tänkbar möjlighet är att i princip bara ha ett
ungdomsstipendium samt ett ledarstipendium och behålla Torsten Tegnér
stipendiet. Nils- Rune informerade samtidigt att förutsättningarna för nästa år
kommer vara desamma som hittills.

•

RV 100 år

•

Ordförande Kerstin Rosén informerade att föreningen 2016 fyller 100 år. Detta
ska firas den 25 november på Bosön. Planerna är att det ska genomföras med
ett antal spännande seminarier vilka startar direkt efter lunch. Därefter ett
traditionellt årsmöte. Dagen avslutas med en galamiddag i mästarvillan på
Bosön. Närmare information kommer under våren 2016.

•

Ordförande informerade årsmötet om att styrelsen för firandet av årsmötet
avsätter 150 000 kronor.

•

Fastställande av medlemsavgift för det kommande
verksamhetsåret
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift 100 kronor.

Årsmötet beslöt
att till protokollet notera informationen från styrelsen såsom framgår enligt §12 ovan,
att särskilt notera informationen angående en avsättning om 150 000 kronor för
firandet av 100 jubileet samt
att fastställa medlemsavgiften för 2016-2017 till 100 kronor.
§13. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Lars Allert informerade om arbetet och presenterade
därefter valberedningens förslag till styrelse.
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Valberedningen föreslår:
Till ordförande Kerstin Rosén
Till sekreterare Torsten Friberg
Till Stipendieansvarig Nils-Rune Nilsson

omval
omval
omval

väljs på ett år
väljs på två år
väljs på två år

Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Torsten Friberg till sekreterare på två
år samt Nils-Rune Nilsson till stipendieansvarig på två år.
Till protokollet noteras att Anders Lundin, vice ordförande, Bengt Carlsson,
skattmästare samt Böret Karman Pallin, klubbmästare alla är valda t.o.m. årsmötet 2016
Noteras även att Lars-Olof Rydh såsom matrikelansvarig är adjungerad till styrelsen.
§14. Val av revisor och ersättare
Årsmötet beslöt på valberedningens förslag
att välja Peter Ek revisionsbyrån Grant Thornton som ordinarie revisor med Rune
Lidholm som ersättare båda omval på ett år.
§15. Val av valberedning
Hedersledamoten Lennart Jonsson föreslog omval på den sittande valberedningen som
han ansåg gjort ett mycket förtjänstfullt arbete. Förslag på omval av Lars Allert, Älvsjö,
Ewa Eliasson, Malmö, samt Christina Liffner,Västerås.
Årsmötet beslöt
att välja Lars Allert (sammankallande), Eva Eliasson samt Christina Liffner till
valberedning på ett år.
§16. Årsmötets avslutning
Mötesordförande Christer Pallin tackade för att han fått förtroendet att leda
förhandlingarna och lämnade därefter över klubban till föreningens omvalde ordförande
Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett varmt tack till Christer och överlämnade en
blomma. . Vidare tackade Kerstin Rosén mötesdeltagarna för förtroendet att få leda
föreningen ytterligare ett år och avlutade årsmötesförhandlingarna med att bjuda in till
traditionell middag. Därmed avslutades de formella årsmötesförhandlingarna.
Vid protokollet

Mötesordförande

Torsten Friberg

Christer Pallin

Protokolljusterare:
Kristina Wiberg
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Lars Bennbäck

RV gratulerar - födelsedagar 1 mars - 30 juni 2016
60 år

Peter Larsson, Enskede, 23 april.
Kristina Thuree, Linköping, 21 juni.
65 år
Christina Ericsson, Jönköping, 10 april.
Birgitta Ljung, 19 april.
Christer Pallin, Farsta, 4 maj.
Erik Strand, Stockholm, 18 maj.
Britten Månsson Wallin, Stockholm, 10 juni.

Kristina Thuree

70 år
Margareta Marvick, Stockholm, 21 mars.
Margareta Ekesrydh, Holmsund, 10 april.
75 år
Inger Sandin Borgström, Karlstad, 5 maj.
Sölve Larsby, Tyresö, 26 juni.
80 år
Stig Hedlund, Östhammar, 28 mars.
Lars Wickström, Stugun, 9 maj.
Ulf Lönnkvist, Tyresö, 26 juni.

Ulf Lönnkvist

85 år
Karl Gustaf Jansson, Stockholm, 22 mars.
Alice Fransson, Skarpnäck, 7 april.
Arne Ljungqvist, Enebyberg, 23 april.
Karl-Gunnar Åberg, Mölndal, 14 maj.
Karl-Ivar Fahlen, Uppsala, 21 maj.
90 år
Sven Zetterlund, Djursholm, 21 mars,
Rune Nordén, Jönköping, 21 april.
Torbjörn Fälldin, Ramsvik, 24 april.
Lennart Jansson, Västerås, 29 maj.
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Arne Ljungqvist

Gösta Gärdin till minne

När Gösta gick bort vid 92 års ålder hade han fått uppleva ett osedvanligt
innehållsrikt liv med familj - hustru och tre döttrar. Som officer, Konungens
adjutant och som femkampare blev Gösta varse inte minst idrottens plats och
enorma betydelse. Han växte upp i ett hem, där hans far var hög officer och
det satte naturligtvis sin prägel på honom.
Gösta blev medlem i Föreningen Riksidrottens Vänner år 1979 och valdes till
ordförande 1987 efter Sven Thofelt. Han blev hedersordförande efter sin
avgång 2001 samtidigt som Riksidrottens Vänner tillägnade honom en särskild
fond "Gösta Gärdins Ungdomsfond" med ett grundkapital på SEK 100 000
kronor, från vilken ett stipendium årligen skulle utdelas.
Som ordförande prioriterade Gösta framför allt tre områden inom RV:
1) Verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska
idrottsledare och aktiva.
2) Utdelning av stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva.
Bland stipendierna intar RV-stipendiet RV:s främsta belöning och avser "att
hedra man eller kvinna, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska
idrottsrörelsens utveckling". I föreskrifterna för RV-stipendiet ingår också att
mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare till ett ändamål som ligger
vederbörande varmt om hjärtat. Stipendiebeloppet utgjorde vid Göstas tillträde
5 000 kr, men höjdes i början av 90-talet på hans initiativ till 25 000 kr, vilket
belopp än i dag utgör stipendiesumman. Gösta själv erhöll RV-stipendiet 2002
vilket var året efter sin avgång som ordförande för RV.
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3) Det nordiska samarbetet. Omedelbart efter tillträdet som ordförande
skrev Gösta en ledare i vår tidning "Bulletinen" bl a att "RV:s uppgift i
internationella sammanhang blir att i första hand stimulera det nordiska
samarbetet".
Redan 1984 formaliserades det nordiska samarbetet och den förste
sammankallaren och värden var borgmästaren Nils Dahlman i Mariehamn,
som också var initiativtagare. Avsikten var att mötena skulle hållas vartannat
år och att de roterade mellan de nordiska länderna. Den första
sammankomsten av detta slag hölls den 30 juni 1984 på Åland.
År 1998 hölls det Nordiska Mötet i Stockholm under ledning av Gösta, som
med sina goda kontakter organiserade bl a ett uppskattat besök med
kransnedläggning på Prins Bertils grav, mottagning med buffé på Stadshuset
samt båtfärd i skärgården och mycket annat. Prins Bertil avled 1997 och
öppnandet av Kungahusets gravplats för oss var kanske det som de nordiska
gästerna satte störst värde på.
I idrottssammanhang var Gösta oerhört aktiv och här redovisas ett
axplock: Han tog bronsmedalj i Modern Femkamp i London 1948. I Sveriges
Militära Idrottsförbund innehade han förtroendeposter på hög nivå både
som ordförande i VU och som generalsekreterare under många år.
Ordförande och grundare av Sveriges Olympiska Akademi. Ledamot i SOK i
12 år. Internationellt verksam i Conseil du Sport Militaire 1980-81 och
Conseil International du Penthatlon Moderne et Biathlon 1984-1993.
Ett sällsynt gediget och meriterande liv har nu nått sitt slut och om man
därtill lägger styrelsearbetet under 14 år i Föreningen RV ges kanske ett
perspektiv av osedvanligt slag på en människas olika aktiviteter.
Föreningen Riksidrottens Vänner vill tacka sin hedersordförande för alla år
tillsammans och lyser frid över hans minne.
Bertil Sjöstrand
Hedersledamot i RV:s styrelse
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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 styrelse
Kerstin Rosén, ordförande, Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. bost.
08-768 85 45, mob 070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin, vice ordförande, Larsbergsvägen 44, 181 39 Lidingö. Tel. bost.
08-767 44 94 mob 070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se
Bengt Carlsson, skattmästare, Ramsdalsvägen 30, 136 68 Vendelsö. Tel. bost.
08-777 24 40, mob 070-6666219, e-post: be.ca@bredband.net
Böret Karman-Pallin, klubbmästare,Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta. Tel. bost.
08-724 97 71, mob 070-7696872, e-post: boret.karman-pallin@rf.se
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Stenbitsvägen 11, 181 31 Lidingö. Tel. bost.
08-731 93 59, mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Torsten Friberg, sekreterare, Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla. Tel. bost. 08-58012072,
mob 0733-726211, e-post: torsten.friberg@iogt.se
Lars Olof Rydh, matrikelansvarig,Viktor Sjöströms väg 4, 169 40 Solna. Tel mob
073-655 03 17, e-post: larsolof.rydh@bredband.net (adjungerad)
Hedersledamot 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
Föreningen RV:s bankgironummer: 826-3923
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