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PSSST – så har den äntligen kommit …
Vilken då? Vintern? Ja den är här,
snörikare än på många år sägs det. VMveckan i alpint? VM-veckan i skidskytte?
Ja, båda har kommit och gått när detta
skrivs. Irene Ekelund kom som en blixt
idag med 23,15 på 200 m.
Nej, det är något annat som kommit!
Bläddra till mitten av denna Bulletin och
där hittar du Den – inbjudan till det
nordiska mötet i sommar i Göteborg! 16–
18 augusti.
Vi har beställt kalasväder. På rundturer
med duktiga guider får vi uppleva och se
Göteborg som den idrotts-, idrottshistoriska och kulturstad den är. Idrottsmuseets Vänner dukar för fest och visning. Kulturkalaset pågår och Göteborgs
stad välkomnar oss med en mottagning i berömda vackra Börshuset – ”Börsen”.
Intressanta seminarier om Olympiska spel och om spel och lotterier i våra
nordiska länder förbereds och Operan öppnar sina dörrar för oss – inte för
föreställning men väl för festmiddag med underhållning. Läs mera längre fram i
Bulletinen och skynda dig att anmäla dig – och boka biljett till Göteborg. Ju
tidigare desto billigare. Och konferensavgiften har styrelsen beslutat subventionera för svenska deltagare, som du också ser i inbjudan.
Tack alla som deltog och gjorde, som jag tycker, vårt årsmöte både trevligt
och intressant en lördag i slutet av november, den 24:e, på Radisson Blu Royal
Viking Hotel. Det var ett ”experiment” att pröva med en lördag och dessutom i
innerstan. Vi blev ungefär lika många som tidigare år, några fler från utanför
Stockholm. Däremot färre stipendiater och aktiva ledare, då lördag är en dag för
tävlingar m.m. Vi funderar vidare i styrelsen inför 2013 och återkommer.
Som vanligt kan du läsa mera och se bilder från årsmötet här i Bulletinen och
på vår hemsida – www.riksidrottensvanner.se.
Talgoxen filar för fullt och vårdagjämningen närmar sig! Även vi som älskar
snö och vinter tror jag ser fram emot det!
Kerstin Rosén
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RV-profilen – Leif Forsberg
Leif Forsberg är gymnastikläraren som blev sportjournalist och så småningom
chef för Svenska Spel. Nu försöker han hinna med så mycket som möjligt av allt
det han tyckte sig sakna tid för i yngre år.

Vem är L eif Forsberg?
En (fortfarande?) öppen och
nyfiken 75-åring, vars omväxlande liv till stor del formats av
ett genuint idrottsintresse och
(inte minst) tillfälligheter.
Jag utbildade mig till gymnastiklärare på GCI, extraknäckte som sportjournalist på
DN där jag också fick fast
anställning när jag tagit min
examen. Anställdes som
kommentator på TV-Sporten
1962 där jag blev kollega till
Plex Petersson, Bengt Bedrup,
Bengt Grive och Putte Kock. Var kvar där tills jag fick uppdraget som pressoch informationschef för FN:s första Miljövårdskonferens (i Stockholm 1972).
Året efter blev jag vd för dataindustrins branschförening i Sverige och kom
sedan att hamna i London som chef för Svenska Handelskammaren i
Storbritannien under åren 1978–83. Därefter blev det 6 år i Göteborg där jag var
turistdirektör innan jag (av ytterligare en tillfällighet) kom att hamna i Visby
som chef för Penninglotteriet – och senare Svenska Spel.
Idrotten tog tag i mig i unga år. Någonstans i gömmorna har jag fortfarande
kvar mina handskrivna resultatlistor från Vinter- och Sommar-OS 1948, vi
bildade kvartersklubbar i pingis och fotboll och som gymnasist var jag med om
att tre år i rad spela final i Kronprinsens Pokal i fotboll (där vi vann 2 gånger).
Jag spelade allsvensk handboll i IFK Borås (och senare AIK), division IIfotboll i Norrby och dessutom bandy, hockey och basket i några lägre serier. Det
var på den tacksamma tiden när man tilläts hålla på med tävlingsidrott i många
olika grenar – och olika klubbar – parallellt …
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När jag började jobba som sportjournalist slutade jag som aktiv och fick nöja
mig med att engagera mig från läktarplats ända tills jag valdes till ordförande i
Basketbollförbundet i början av 70-talet. På 80- och 90-talen var jag med i såväl
Riksidrottsstyrelsen som SOK-styrelsen. Efter det sitter jag återigen på läktaren.
V ad gör du nuförtiden?
När jag gick i 60-årspension flyttade jag till Stockholm där jag i fem år var chef
för Kungsträdgården. Sen 15 år tillbaka lever jag ett rör(l)igt liv med Christina
(Attevik) och far mellan Visby, Småland och Stockholm där jag, tack och lov,
nu både har och tar mig tid att träffa barn och barnbarn på ett sätt som jag inte
gjorde när alla var yngre …
Försöker hinna med så mycket som möjligt av allt jag tyckte mig sakna tid för
i yngre år. Jag läser (mycket) och skriver (lite), slåss mot makter och växtzon 5
när jag i Småland försöker förvandla ”vildmark” till trädgård – och reser en hel
del.
Ä r det något du brinner för?
Ja. I Småland har jag engagerat mig i ”Rädda Bauer-skogen”, en ideell
miljögrupp som försöker hindra de stora skogsbolagen i norr att etablera en
vindkraftpark på nästan 40 stycken 205 meter höga vindsnurror mitt i det
småländska höglandet.
H ur ser ditt engagemang för idrottsrörelsen ut idag?
Det är ganska passivt. Jag är mest på läktarplats (såväl framför TV-n som på
idrottsplatserna), följer nervöst Södertäljes försök att komma tillbaks till
elitserien i hockey (ett barnbarn spelar där …). I övrigt blir det mest medioker
golf och motionsträning. Dessutom försöker jag hänga med i debatten kring
idrottsrörelsen – även om jag inte aktivt deltar.
V ilka är idrottens främsta utmaningar just nu?
Att ingen målmedvetet vill driva debatten kring gränsdragningar mellan den
folkrörelsedrivna breddidrotten och den kommersiella arenaidrotten. Om inget
görs kommer den grundläggande ”svenska modellen” att implodera. En annan
sprängdeg är frågan om ”elitsatsningar” på barn i 10–12-årsåldern.
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V ilka är dina främsta idrottsmeriter?
Som jag tidigare nämnde spelade jag allsvensk handboll i fyra år (och hann med
tre landskamper, dessutom) och ”forna tiders” division II-fotboll i Norrby i
Borås. Men jag slutade som aktiv när jag var 24 år.
T ränar och tävlar du fortfarande?
Nej, inte mer än individuell träning för att hålla kroppen igång.
Sportspegeln …?
Jag tror att den kommer att inte bara överleva utan också att fortsätta utvecklas.
Precis som andra nyhetsmedia måste den dock anpassa sig till nya tekniska och
kommersiella förändringar.
H ur mycket T V-sport följer du?
I timmar blir det nog som tidigare, men jag är idag mer selektiv – och jag har
inte alla sportkanaler. Tidningarna har alltid varit viktiga för mig, men jag sörjer
den negativa utvecklingen inte bara för tidningarna generellt utan också för
sportsidorna speciellt.
V ilken idrottskvinna/man skulle du helst vilja träffa nästa vecka om du
fick?
Carolina Klüft för att få ta del av hur hon så ”naturligt” tagit steget över från en
elit på världsnivå till ett ”vardagsliv” i Sverige.
Du har varit medlem i R V i snart 30 år. V ad betyder föreningen R V för
dig?
Jag kände det som ett hedersbevis när jag valdes in – och jag har fortfarande
samma känsla när jag tar del av allt från medlemslistor till debatt- och
nyhetsartiklar. Men nu blir det förstås problem. Jag har alltid planerat sommaren
efter f.d. skattmästarens väderprognoser – och vad ska jag nu gå efter när de
upphör …?
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Asian Sport For All Congress in Busan 2008
För tredje gången blev jag förra året inbjuden till ASIAN SPORT FOR ALL
CONGRESS. Den första var till Manilla på Filippinerna, den andra i Busan,
Sydkorea. I Busan 2008 deltog jag och framförde också en presentation om
”Lidingö stad – hälsa som profil”.
Kongressen i Busan var en del av ”World Sport For All Games” och bland
annat arrangerades ”World Walking Day”. Uppskattningsvis deltog cirka 35 000
personer i arrangemanget över den 7 km långa bron. En fantastisk upplevelse att
i lugn takt promenera med så många människor, unga som gamla.

På bilden syns professor Ko Woo – Young Busan, Ulf Lindberg, Dr. Kim Min Soo, Rolf
Carlson, GIH, Steve Bradly, U K, generalsekreteraren för World Walking Day i Busan samt
F inn Berggren, rektor vid Gerlev Idrottshögskola i Danmark.
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”Asian Sport For All Congress” New Delhi 2012

Min tredje inbjudan gällde alltså Asian Sport for All Congressi i New Delhi i
slutet av september 2012. Kongressen hade som huvudtema ”Sport For All:
Health Education and Culture in Contemporary World”. Det fanns också
subteman: Sport and Education, Health & Sports Sciences, Sports & Culture och
Sports For All Around the World.
Inbjudan såg lockande ut men jag skulle gärna önska att presentera något så
jag skrev tillbaka:

Jag vill tacka för er inbjudan till XII AS F AA-kongressen 2012. Det skulle vara
trevligt att besöka ert Indien. Men innan jag gör en registrering har jag en fråga
till er. Jag vill gärna vara aktiv under en kongress och dela med mig inom
området " Idrott för alla " . O m det finns en möjlighet skulle jag vilja göra en
presentation.
”Orientering en idrott för alla ”. Här är några stolpar om innehå llet: ● från
unga år upp till över 95 år ● generationsöverskridande ● från djupa skogar till
parker i städer men även inomhus ● datorteknik inom orientering attraherar
ungdomar ● hälsoaspekter ● undersökning bland 2 000 orienterare i Norge och
Sverige ● O-ringen, världens största orienteringstävling en mötesplats för cirka
15 000–20 000 löpare som tävlar under fem dagar.
Men det roligaste är att själv få prova på, jag vill alltså genomföra ett teoretiskt
och ett praktiskt pass.
Jag kan lova att det blir ett helt annorlunda inslag i kongressen.
Med vänlig hälsning
Ulf Lindberg
K artritning och banläggning på distans 5 500 km från New Delhi
Jag fick ett positivt svar och nu började jag förbereda mig, lärde mig allt om
satsningen Hittaut.nu. Jag åkte till Göteborg för att studera världscupen, en
orienteringstävling i stadsmiljö, analyserade resultaten i studien med 2000
orienterare. På Bosön finns det alltid någon att fråga och Göran Andersson, som
numera jobbar med elitidrott inom RF, var den som jag kunde fråga allt om
orientering, en utmärkt coach.
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Göran hjälpte också till
att ta fram kartan över
området och var även
banläggare. Området var
Amity University
Campus, där också
kongressen arrangerades.
Kartan ritades med hjälp
av ”Google” som
förlaga. En mycket
spännande teknik, att
kunna förbereda en
orienteringsövning från
Sverige och rita kartan
här för att sedan
praktisera i Indien. Det
var en helt ny dimension.
Rolf Carlson från GIH i Stockholm deltog också och hade blivit inbjuden för
att tala om ”Social Indicators and Talent Detections in Sweden”.
Det var 79 delegater från 28 länder i Asien och 71 deltagare från olika
provinser i Indien samt studenter från Delhi universitet. Det var första gången
kongressen arrangerades i Indien och den indiska regeringen och indiska rådet
bistod arrangören All India Association of Sports for All under ledning av
Dr. Anita Gosh.
Bild från invigningsceremonin. Dr. Anita Gosh,
Dr. CP Thakur, f.d. utrikesminister i Indien, Prof.
Chang Ju Ho, member
International Olympic Committee & Adviser AS F AA, Dr
Kang Too Lee, ordförande,
TA F ISA, generalsekreterare
för kongressen samt Dr.
Ashok K Chouhan, grundare
av och ordförande för A mity
University.
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Sport for All Busan Association (i Sydkorea) gav ett unikt stöd till kongressen
genom att sponsra tio utvecklingsländer för deras deltagande i den internationella kongressen. Detta uppskattades genom utmärkta och spännande
föreläsningar, sällsynta traditionella idrotter och fascinerande program.
Invigning och uppvisningar
Efter en pampig invigning var ett omfattande program igång och vi hade redan
den första dagen våra programpunkter. Rolf Carlson startade direkt efter
invigningen och jag hade orientering i praktiken senare under eftermiddagen.
För min del kom det i fel ordning, jag hade önskat teori först och praktik senare.

Nu fick jag lite ont om tid till att reka kartan och sätta ut kontrollerna på banan,
men allt stämde. Tyvärr visade sig att det var få som ville prova på orientering.
Det var andra aktiviteter som lockade, där man kunde se på utan att själv delta.
Lite besviken blev jag förstås. Jag hade ju med mig lite priser från Lidingöloppet, Vätternrundan och Vasaloppet som jag försökte locka deltagarna med.

Morgonpasset
Till min stora glädje hade arrangörerna också en programpunkt tidigt en
morgon: ”Mental and Physical Exercise in Indian Perspective”. Det började
strax efter gryningen, Rythmic Exercise och Hath Yoga Session. En ny dag med
många intressanta föreläsningar var framför oss.
Efter morgonpasset var det två teman, ”Sports and Culture” och ”Sports and
Marketing”. Det var mycket man kunde välja mellan, som t.ex. Sport for All, A
Cultural Perspective, Sports Peace and International understanding, Sports in
Kashmir, Careerism and Commercialism in Sports, The role of marketing in
Sports och Effect of Hata Yoga, för att nämna några.
Dagen avslutades med ett kulturellt program med bl.a. besök på Bahai
Temple (Lotus Temple). ”I genomsnitt 8 000 till 10 000 människor besöker
Bahá'í varje dag”. Templet har en form av en lotusblomma och har fascinerats
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av läror som Bahá'í tron, särskilt dess tro av Gud som en enhet, helheten av
religioner och människor.

”Sport around the World”
Nästa dag var kongressens sista dag och under förmiddagen var det generalförsamling och val av ordförande och styrelsemedlemmar.
Efter lunch var det presentationer med temat ”Sport around the World” och
jag hade den allra sista presentationen under kongressen. På grund av ett återbud
fick jag frågan om att hålla på en halvtimme längre. Det gav mig råg i ryggen
och jag fick nu chansen att för alla ge en presentation om ”Orientering, för alla
åldrar, med positiva hälsoeffekter och alla tänkbara miljöer”. Det kändes bra, nu
behövde jag inte spika mina kontroller (stolpar) utan kunde utan tidspress
genomföra presentationen och dessutom veta att det efteråt skulle bli
förfriskningar. Under pausen var det några som var mer frågvisa än andra och
tyckte att det var ett spännande koncept, det var t.o.m. fem universitet som
kunde tänka sig att ta fram en karta över sitt campus och introducera orientering
som en Sport for All-aktivitet. De var två från Korea, Kina, Malaysia, Iran och
Indien.
Jag hade nog fått betydligt flera som skulle prova på om teorin kommit först
men jag var ändå nöjd med den positiva feedback som jag fick.
A vslutning
Kongressen avslutades med en lika pampig avslutningsceremoni som den hade
börjat med, följt av en bankett med Indiens idrottsminister som värd.

11

Efter kongressen väntade en veckas
vandring i Himalaya men det är en
annan historia. Också den fantastiskt
minnesvärd!

Ulf Lindberg
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VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE
FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

Göteborg 16-17-18 augusti 2013

Foto: Dick Gillberg/goteborg.com

Foto: Dick Gillberg/goteborg.com

Välkommen,
alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner i Danmark, Finland,
Norge och Sverige till det nordiska idrottsledarmötet i Göteborg 16-18
augusti 2013!
Att valet föll på Göteborg var enkelt - Göteborg är en riktig idrotts- och
kulturstad som stått och står värd för många nationella och
internationella evenemang. Många besökare som kommer hit vittnar om
hur de smittas av den varma atmosfären och göteborgarnas speciella
humor.
Vi har satt samman ett innehållsrikt program som låter oss smaka på
många godbitar under våra tre dagar – idrott, kultur, intressanta
seminarier och social samvaro.
Speciellt glada är vi över att Göteborgs Stad hälsar oss välkomna med en
mottagning på ”Börsen” – stadens berömda och vackra byggnad för
representation och möten.
Med hopp om att få möta många av er under några inspirerande dagar i
Göteborg hälsar vi er Varmt välkomna!

!

För Riksidrottens Vänner
Kerstin Rosén
ordförande

PROGRAM
Fredag 16 augusti
16.00
18.00
Kvällen

Sightseeing i Göteborg
Middag på Idrottsmuseet
Mingel och visning av Idrottsmuseet

Lördag 17 augusti
09.00

Seminarium Hotell Scandic Crown

Aktuellt från IOK. Göran Petersson, tidigare ledamot i
Internationella Olympiska Kommittén (IOK) och ordförande i
internationella seglarförbundet.
Klarar sig idrotten utan spel och lotterier? Vilka likheter
respektive olikheter finns i våra nordiska länder avseende
finansiering av idrotten via lotterier och spel. Representanter
från de nordiska deltagarna informerar och diskuterar
ländernas förutsättningar. Torsten Friberg leder samtalet.
Program för medföljande erbjuds under förmiddagen.
12.00
13.30
17.00
19.00

Lunch Hotell Scandic Crown
Kulturkalaset i Göteborg
Mottagning Göteborgs Stad, Börshuset
Festmiddag på Operan i Göteborg

Söndag 18 augusti
09.00
12.00
13.00
!

Idrottslig historisk rundresa i Göteborg
Lunch
Hemresa

Idrottsmuseet
Idrottsmuseet i Göteborg
startade 1983 och drivs av
stiftelsen Idrottsmusei Vänner.
Museet består idag av stora
samlingar med över 15 000
föremål och cirka 30 000
fotografier.

Börshuset

! Börshuset, som invigdes
1849, finns idag kommunfullmäktiges sammanträdeslokal. Börsen fungerar även
som stadens stora
representationsbyggnad.

GöteborgsOperan

GöteborgsOperan som
invigdes 1994 ligger vid Lilla
bommen i Göteborgs hamn.
Här ryms opera, dans och
musikal under ett och samma
tak.

Kulturkalaset
Göteborgs kulturkalas är en
av Sveriges största stadsfestivaler. Gator och torg
förvandlas till festplatser där
besökarna kan ta del av
balett, gatuteater, jazz,
matkultur, film, skulptur, poesi
och mycket annat.
Foto: Bildbyrån (tre nedersta bilderna)

Boende
Vi bor på Scandic Crown, ett centralt beläget hotell nära Göteborgs
historiska centrum, Liseberg samt arenorna Scandinavium och Ullevi.
Du bokar själv ditt boende på Hotell Scandic Crown, Polhemsgatan 3,
411 11 Göteborg, där rum finns reserverade till rabatterat pris.
Gör så här: Gå in på hemsidan www.scandichotels.se/crown eller ring
031-751 51 00 – tryck 1 för bokning och 1 för rumsbokning. Uppge kod
BNOR160813. Hotellet kommer att vilja ha ett kreditkortsnummer inkl
expire datum för att kunna genomföra bokningen (endast som garanti).
Betalning sker på plats vid ankomst/avresa.
Pris: Enkelrum 900 kr/natt, dubbelrum 1000 kr/natt. Priset är per rum
och natt inkl frukostbuffé. Om du önskar komma redan på torsdagen
och/eller stanna söndag natt så gäller samma priser.
Anmälan
Sker senast den 10 juni 2013 till RV:s sekreterare Torsten Friberg via
mail torsten.friberg@iogt.se eller adress: Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla.
Konferensavgift
Mötet är öppet för ledarveteraner samt medföljande. Du betalar
konferensavgiften 1700 kr till RV som avser följande: Middag fredag,
lunch/kaffe lördag, festmåltid lördag kväll, lunch söndag, konferensprogrammet, bussresor inom konferensprogrammet samt deltagande i
Göteborgskalaset. Dessutom ingår mottagningen på Börsen, som
Göteborgs Stad bjuder på.
OBS! För de svenska deltagarna subventionerar RV konferensavgiften
med 1000 kr, vilket du själv drar av när du gör inbetalningen.
Konferensavgiften är 700 kr. Betalas till RV:s pg 15 44 80 – 8. Senast
2013-06-10. Ange namn samt ”Nordiska mötet” på inbetalningen.
Resor
Resor till och från Göteborg ombesörjs av deltagarna själva.
Vi förutsätter att anmälan görs samlat från de nordiska länderna!

Foto: Søren Sigfusson/norden.org

Tack till:

!

Årsmöte med stipendieutdelning
Den 24 november höll Riksidrottens
Vänner årsmöte. Ett femtiotal
medlemmar deltog i mötet som hölls
på Radisson Blu Royal Viking Hotel i
centrala Stockholm. Efter
välkomsthälsning av ordförande
Kerstin Rosén presenterades 17 nya
RV-medlemmar. Tidigare vice
ordföranden i Riksidrottsförbundet
Hans Hellquist ledde själva årsmötet.

På dagordningen stod bland annat inval
av två nya styrelseledamöter. Avgående
Stig Hedlund och Annika Sylvén ersattes
av Böret Karman-Pallin och Bengt
Carlsson.

Stipendieutdelning
Efter årsmötet hölls stipendieutdelning. Stipendieansvarige Stig Hedlund
berättade att antalet ansökningar varit fler än någonsin.
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RV-stipendiet på 25 000
kronor gick till Svenska
Fotbollförbundets tidigare
ordförande Lars-Åke Lagrell.
Han fick det för att hans
”ledarinsatser verksamt
bidragit till den svenska
idrottsrörelsens utveckling”.
– Stort tack. Jag känner
mig tacksam och hedrad, sa
Lars-Åke Lagrell och
berättade att han skulle
skänka stipendiesumman till föreningen Jönköpings Södra IF.
– De förvaltar Tipsakademin i Jönköping och hallen saknar konstgräs. Min
förhoppning är att det här bidraget ska göra att det blir lite fart på kommunen i
den här frågan.

RV:s Jubileumsstipendium på 10 000 kr gick till Elin Warner, Södertälje,
tränare för Södertelje VBK:s herrlag i elitserien i volleyboll.
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Ekström-Ekelunds Ungdomsfond och Landeliusfonden på vardera 10 000 kr
tilldelades Mikael Gardelin, Sjonhem på Gotland, längdskidåkare som satsar på
att nå elitnivå och Josefin
Ahlgren, Växjö, ordförande för Theleborgs
Ryttarsällskaps
Ungdomssektion.

Bo Ekelund-stipendiet på 5 000 kr gick till Stig Hedström, Valbo, tiokampare i
Årsunda IF, Gästrikland, och senare dynamisk idrottsledare i Valbo AIF.
Sven Thofelt-stipendiet på 5 000 kr tilldelades Mikael Skoglund, Ramlösa,
ledare i amerikansk fotboll i Helsingborg Jaguars AFC.
Gustaf Lindenbaum-stipendiet på 5 000 kr gick till Pauline Ahleby, Bromma,
aktiv gymnast, tränare och ledare i Brommagymnasterna.
Gösta Gärdins Ungdomsfond på 5 000 kr gick till Emil Edmar,
ungdomstränare i Sakura Judoförening i Göteborg.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond på 10 000 kr vardera gick till Emil
Bengtsson, Kullavik, aktiv seglare med E-jolle och som är tvåfaldig
Europamästare och Cajsa Sjögren Haddemo, Helsingborg, som brottas på
elitnivå för Helsingborgs Wrestling Team och det svenska damlandslaget.
Everth Svenssons Minnesfond på 6 000 kr gick till Sara Isaksson, Västerås,
som tävlar framgångsrikt i motocross inom ”Team MxAngels” och samtidigt
arbetar för att utveckla tjejcrossen.
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Nordiska idrottsledarveteranmötet
Efter lunch informerade Harry Ericksson om Nordiska idrottsledarveteranmötet i
Göteborg den 16–18 augusti 2013. Han uppmanade alla som har möjlighet att
åka dit eftersom det kommer
att bjudas på innehållsrika
dagar.

OS-status
Sist på programmet stod ett
föredrag av SOK:s
ordförande Stefan
Lindeberg om
erfarenheterna inför och
under London-OS. Stefan
pratade med stor inlevelse
och engagemang om hur
han ser på den olympiska
idrottens nutid och framtid.

Text och bild: Marie Louise Bergh
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Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 96:e årsmöte
lördagen den 24 november på Radisson Blu Royal Viking
Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm
!
§1. Öppnande och parentation
Ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas
uppmärksamhet med anledning av att föreningen under verksamhetsåret nåtts av
meddelande om att nedanstående angivna RV-medlemmar lämnat
kamratkretsen.
Född

Avliden

Invald i RV

Åke Owetz

Märsta

1926-05-06

2011-09-30

1981

Ivar Axelsson

Västerås

1921-10-02

2011-12-27

1981

Claes Egnell

Falun

1916-01-29

2012-01-15

1978

Olof Jängnemyr

Örebro

1931-05-26

2012-02-03

1981

Ingalill Landfors Köpmanholmen 1939-02-03

2012-02-07

1981

Bengt Lorichs

Flen

1927-07-02

2012-04-21

1988

Lennart Nilsson

Skellefteå

1925-12-19

2012-04-27

1986

Nils Karlsson

Mora

1917-06-25

2012-06-16

1964

Per Sillén

Mariefred

1923-05-11

2012-08-29

1982

Ingemar Ingevik Stockholm

1931-06-26

2012-10-08

1996

Sten Eriksson

Göteborg

1937-06-29

2012-10-20

2010

Carina Tovland

Stockholm

1951-02-26

2012-07-24

1994

Wolf Lyberg

Stockholm

1917-07-24

2012-08-13

1970

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.
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Ordförande Kerstin Rosen förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och
hälsade alla välkomna. Ordförande vände sig särskilt till föreningens
hedersordförande Gösta Gärdin samt hedersledamöterna Lennart Jonsson och
Bertil Sjöstrand. I samband med öppnandet informerade ordförande att inga
nordiska gäster hade möjlighet att närvara vid årsmötet.

§2. Årsmötets behöriga utlysande
RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och
aktuella årsmöteshandlingar delgivits föreningens alla medlemmar via
Höstbulletinen 2012 i god tid enligt stadgarna.
Årsmötet beslöt
att mötet var utlyst i behörig tid.

§3. Nya medlemmar hälsas välkomna
Ordförande informerade om styrelsens beslut om inval av följande medlemmar i
RV:
Harry Ericsson, Göteborg, Stickan Carlsson, Danderyd, Conny Lindvall,
Tygelsjö, Susanne Erlandsson, Haverdal, Helén Wiklund, Wårell Luleå, Jan
Langermo, Lidingö, Curt Högberg, Lidingö, Roger Gottfridsson, Vellinge,
Erwin Apitzsch, Lund, Pelle Ericstam, Falsterbo, Lennart Willemo, Falsterbo,
Harriet Bure, Örebro, Janne Carlstedt, Stockholm, Carl-Åke Myrsell,
Stockholm, Bengt Carlsson, Stockholm, Catarina Bergström, Sollentuna,
Christina Haarlem-Lagerwall, Stockholm samt Hans Tapper, Enskede.

Årsmötet hälsade, med en applåd, sina nya medlemmar välkomna till
föreningen.

§4. Fastställande av dagordning
Styrelsen föreslog en punkt 8b, ekonomisk garanti för det Nordiska
Idrottsledarveteranmötet 2013.
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Årsmötet beslöt
att med tilläggspunkten 8b fastställa föreslagen dagordning.

§5. Val av ordförande att leda årsmötet
Valberedningen föreslog Hans Hellquist som ordförande för årsmötet.
Årsmötet beslöt
att utse Hans Hellquist till ordförande för årsmötet 2012.

§6. Val av sekreterare för årsmötet
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslöt
att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2012.

§6. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
Valberedningen föreslog Ulla Jansson samt Pelle Ericstam att jämte
mötesordförande justera protokollet.
Årsmötet beslöt
att utse Ulla Jansson och Pelle Ericstam att jämte mötesordförande justera
protokollet.

§7. Verksamhetsberättelse för 2011–2012
Ordförande erinrade att verksamhetsberättelsen fanns med som en del av
möteshandlingarna i Höstbulletinen och ansågs därmed föredragen.
Årsmötet beslöt
att godkänna förelagd verksamhetsberättelse för 2011–2012.
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§8. Ekonomisk redogörelse för 2011–2012
Föreningens skattmästare Annika Sylvén redovisade föreningens resultat- och
balansräkning, vilka varit publicerade i Höstbulletinen. Årets resultat visar ett
mindre överskott på 38 473 kronor. Föreningens tillgångar uppgår till ca 7
miljoner kronor.
Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2011–2012 såsom
framgår av handlingarna.

§8b. Ekonomisk garanti för genomförande av det nordiska
Idrottsledarveteranmötet i Göteborg 16–18 augusti 2013
RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade årsmötet om det kommande
Nordiska Idrottsledarveteranmötet i Göteborg 16–18 augusti 2013 för vilket
Sverige står som värd.
Förberedelserna för detta möte har redan påbörjats tillsammans med RVmedlemmar i Göteborg.
För att få många egna RV-medlemmar att komma till denna nordiska träff
behövs troligen en viss subvention av avgiften. Ambitionen är att arbeta fram en
balanserad budget där intäkterna täcker kostnaderna. Men för att inte komma i
ekonomiskt trångmål föreslår styrelsen att årsmötet ställer en garanti om högst
100 000 kronor till styrelsens förfogande.
Årsmötet beslöt
att ställa en garanti om högst 100 000 kronor till styrelsens förfogande för
genomförandet av det Nordiska Idrottsledarveteranmötet i Göteborg 16–18
augusti 2013.

§9. Revisorernas berättelse
I frånvaro av ordinarie revisor föredrogs revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen innehåller inga påpekanden eller anmärkningar och
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revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011–2012.

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011–2012.

§11. Behandling av styrelsens förslag
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift 100 kronor.
Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2013–2014 till 100 kronor.

§12. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Bengt Sevelius informerade om valberedningens
arbete och presenterade därefter sitt förslag till ny styrelse. Nuvarande
skattmästare Annika Sylvén samt stipendieansvarige Stig Hedlund har valt att ej
kandidera för ytterligare en mandatperiod.
Valberedningen föreslår:
Till ordförande välja Kerstin Rosén

omval

väljs på 1 år

Till vice ordförande välja Anders Lundin

omval

väljs på 2 år

Till skattmästare välja Bengt Carlsson

nyval

väljs på 2 år

Till klubbmästare välja Böret Karman-Pallin

nyval

väljs på 2 år

Bengt Sevelius informerade vidare att Nils-Rune Nilsson får uppgiften att vara
stipendieansvarig i styrelsen.
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Noterades i samband med detta förslag att Torsten Friberg och Nils-Rune
Nilsson är valda till och med 2013.
Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Anders Lundin till vice
ordförande på två år, Bengt Carlsson till skattmästare på två år samt Böret
Karman-Pallin till klubbmästare på två år samt att till protokollet notera
att Nils-Rune Nilsson övertar uppdraget som stipendieansvarig i styrelsen.

§13. Val av revisorer och ersättare
Valberedningen föreslog omval av Jonas Grahn som ordinarie revisor med Rune
Lidholm som ersättare.
Årsmötet beslöt
att välja Jonas Grahn till ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare,
båda på ett år.

§14. Val av valberedning
Årsmötet beslöt
att omvälja Bengt Sevelius, ordförande, Annika Wahlberg och Bo Hansson till
valberedning på ett år.

§15. Årsmötets avslutning
Mötesordförande Hans Hellquist tackade för att han fått förtroendet att leda
förhandlingarna och lämnade över klubban till föreningens omvalda ordförande
Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett tack till Hans och överlämnade en blomma.
Kerstin avtackade därefter de avgående ledamöterna Stig Hedlund och Annika
Sylvén för deras mångåriga engagemang och intresse för arbetet i styrelsen och
för gott kamratskap. Kerstin avslutade med att tacka för förtroendet att ännu ett
år få leda föreningen. Hon noterade vidare att detta var ett försök att hålla
årsmöte på en lördag i stället för som tidigare en torsdag kväll. Styrelsen
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kommer att utvärdera denna förändring. Kerstin bjöd därefter in till lunch och
förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Torsten Friberg

Hans Hellquist

Protokolljusterare

Ulla Jansson

Pelle Ericstam

!
!
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Födelsedagar 1 juli - 31 december 2013
60 år
Bjerkehaug

Ulla

STOCKHOLM

70 år
Bergman
Wigren
Paijkull
Olsson
Nilsson
Ekelund

Magnus
Jan
Gunilla
Bertil
Nils-Rune
Ulf

SALTSJÖBADEN
STOCKHOLM
TYRESÖ
UPPSALA
LIDINGÖ
STOCKHOLM

1943 07 30
1943 08 16
1943 09 05
1943 10 11
1943 12 09
1943 12 16

75 år
Martinell
Sjöstrand
Marklund
Ripfel
Danielsson
Engström

Vidar
Bertil
Kari
Jupp
Sven
Lars Magnus

JÄRNA
SOLNA
LINKÖPING
DJURHAMN
UPPSALA
EKERÖ

1938 07 19
1938 07 24
1938 08 29
1938 09 02
1938 10 02
1938 12 06

80 år
Eriksson
Grauers
Rittsel
Wikenståhl
Elmsäter
Petersson
Werner
Hansson

Karin
Jan
Ingvar
Torsten
Åke
Thure
Bertil
Bo

LJUSTERÖ
GÄVLE
JÖNKÖPING
HUDDINGE
TROSA
TYRESÖ
STOCKSUND
SOLNA

1933 07 27
1933 07 29
1933 07 30
1933 08 17
1933 09 15
1933 09 29
1933 10 19
1933 12 20

85 år
Lindström
Jungstedt

Kerstin
Barbro

SKARPNÄCK
LIDINGÖ

1928 07 04
1928 11 03

90år
Gustavsson
Östner
Axelson
Ahldén
Asplund

Erik
Tord
Gunnar
Erik
Carl-Erik

HENÅN
BANDHAGEN
FALUN
VÄRMDÖ
JÄRFÄLLA

1923 08 01
1923 08 18
1923 08 21
1923 09 04
1923 09 14

Födelsedagar RV

30

Födelsedatum
1953 10 22
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