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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Nu går vi vårt första år i RV:s nya sekel till mötes!
Så har vi kommit en bra bit in på 2017, ljuset kommer tillbaka, dagarna blir
längre och snart kommer de första vårsipporna. Kanske har du redan sett
några? Visst är det lika fantastiskt varje år!
Jag minns och gläds fortfarande över vår jubileumsdag den 25 november. Den
härliga varma kamratkänslan som präglade dagen när många vänner, som ibland
inte setts på länge, fick komma samman och minnas och berätta och ha roligt.
Tack alla ni som kom och gjorde dagen.
Oavsett om du hade möjlighet att vara med eller inte så finns det nu att läsa om
dagen i denna Vinterbulletin. Och på vår hemsida - riksidrottensvanner.se - finns
över 200 bilder att titta på! Gå in på den och titta!
På årsmötet beslutade vi bl a att övergå till kalenderår som verksamhetsår. Det
innebär att nuvarande verksamhetsår förlängs med 6 månader och räcker t o m
31 december 2017. Medlemsavgiften för innevarande år – som du väl har
betalat? – gäller t o m 31 december 2017. Läs mera i årsmötesprotokollet som
finns i denna Bulletin.
Årsmötena ska hädanefter hållas före maj månads utgång, så nästa gång vi ses på
ett årsmöte blir våren 2018. Men innan dess har vi andra tillfällen.
Den 20 april bjuder våra vänner i Västerås in till en heldag i denna
idrottsstad.Vi ska då hedra vår förste ordförande J. Sigfrid Edström som hade
Västerås som sin hemort och ligger begravd där.
3

➢

Anders Lif - journalist, Västeråskännare och författare till den stora biografin:
Direktörernas direktör, Sigfrid Edström, Asea-chef, SAF-bas och OS-pamp, kommer
att berätta, guida och tillsammans med våra RV-medlemmar Jan Engström,
Christina Liffner och Lennart Jonsson lägga upp ett program i Västerås som har
mycket av idrottsintresse att visa oss. Det blir en heldagsutflykt. Boka dagen.
Och till sommaren hoppas jag att vi blir många som styr kosan till Oslo och
NORDISK IDRETTSLEDERKONFERANSE den 16-18 juni.
Inbjudan finner du i denna Vinterbulletin. Observera att vi och Norge behöver
din anmälan före den 20 mars.Våra norska vänner har satt samman ett mycket
intressant program med namnkunniga aktiva och ett flertal välmeriterade
ledare, medicinska experter med flera. Naturligtvis får vi tillfälle besöka
Holmenkollen liksom Idrottshögskolan och den berömda Olympiatoppen. Det
finns mycket att se och besöka i Oslo så vill du lägga till lite extra tid när du
ändå är där kan det rekommenderas. Bislet games går dagen innan på torsdag
kväll och våra norska vänner erbjuder sig att vara behjälpliga att skaffa biljetter
till intresserade.
RV-vänner i Västsverige bjöd i januari in styrelsen till ett möte i Göteborg.
Anledningen var att våra kamratträffar oftast genomförs i Stockholm. Men nu
hoppas vi att med deras initiativ och hjälp ska det bli någon sådan i Göteborg/
Malmö under året. Vi återkommer!
Du som har idéer, önskemål om kamratträffar – hör mer än gärna av dig!
Kommunikation och information i form av Bulletiner, nyhetsbrev, hemsida och
kamratträffar är ju nerven i vår kamratförening Riksidrottens Vänner.Vi
kommer fortsätta jobba så intensivt vi orkar och kan med detta – och gärna
med ditt bidrag, din inspiration.
En annan viktig del av vår verksamhet är ju våra stipendier. Som vi berättat
tidigare håller vi på med en översyn av dessa. Att ändra i stiftelseurkunder är
en speciell process som tar tid men vi har siktet inställt på ett färre antal
stipendier och då med en större summa per stipendium.
Nu är det dags för mig att sluta och för dig att bläddra vidare, notera och
anmäla dig till Västerås och Oslo.
Ha en skön vår!
Kerstin Rosén, ordförande
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Kamratträff i Västerås 20 april
Vi fortsätter – eller följer upp - vårt 100-årsjubileum med en resa till
Västerås, hemstaden för RV:s förste ordförande J.Sigfrid Edström. I 45 år var
han vår ordförande fram till en ålder av 91 år. Han var en spännande person
med många nationella och internationella strängar på sin lyra.
Anders Lif – journalist, Västeråskännare och författare bl a till den stora
biografin: Direktörernas direktör, Sigfrid Edström, Asea-chef, SAF-bas och
OS-pamp, kommer att berätta, guida och tillsammans med våra RVmedlemmar Jan Engström, Christina Liffner och Lennart Jonsson lägga upp
ett program i Västerås, idrottsstaden, som har mycket av idrottsintresse att
visa oss. Det blir en heldagsutflykt.
Boka dagen - mera information kommer!
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Följ med till idrottsledarmöte i Oslo
Inbjudan till Nordisk Idrottsledarkonferens 16-18 juni 2017
Norske Idrettsleder-veteraner (NIV) inviterer til Nordisk
Idrettslederkonferanse som arrangeres i Oslo i tiden 16.-18. juni 2017.
Invitasjonen gjelder også til medlemmenes eventuelle ledsagere. Programmet
starter på Hotell Scandic St. Olavs plass, fredag 16.juni kl. 16:30 og avslutter på
samme sted søndag 18. juni kl. 12:00.
Innkvartering
Innkvartering er bestilt på Hotell Scandic St. Olavs plass som ligger sentralt i
Oslo (St. Olavs plass 1, 0165 Oslo.) Pris inklusiv frokost er NOK 1.211,- for
dobbeltrom per natt og NOK 1.007,- for enkeltrom per natt. Det er mulig å
komme en dag tidligere til de samme priser. Deltakerne bestiller og betaler
selv overnatting med frokost direkte til hotellet. E-postadresse:
Stolavsplass@scandichotels.com. Bruk referanse: BNOR160617.
Bislet Games, i friidrett, arrangeres torsdag 15. juni 19:00 – 23:00, og Bislett
stadion ligger bare 800 m fra hotellet. NIV kan være behjelpelig med
billettbestillinger.
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Rammeprogram (med forbehold om justeringer)
Fredag 16 juni
14:00
Registrering
16:30
Vi treffes i bankettsalen Hotel Scandic for møte og mingling
18:00
Avgang til fots til Rådhuset (ca. 1000m)
19:00
Mottagelse i Rådhuset ved ordfører Marianne Borgen
20:30
Frittgående Idrettsleder-veteraner i Oslo Sentrum
Lørdag 17 juni
09:30
Buss til Holmenkollen
10:00
Holmenkollen og Skimuseet
12:00
Lunsj på Hotell Scandic Holmenkollen
13:30
Buss til Norges Idrettshøyskole og Olympiatoppen
14:30
Noe gammelt, noe nytt og noe inspirerende fra historien,
IOC og olympiske utøvere.Ved bl.a. IOC-medlem Gerhard
Heiberg, leder av IOCs medisinske forskning Lars Engebretsen,
medaljevinnerne Hedda Berntsen og Kjetil Andre Aamodt og
olympisk «historieforteller» Lars Kolsrud
16:30
Bussavgang til Hotel Scandic St. Olavs plass
19:00
Vor-drink ved Bankettsalen Hotel Scandic St. Olavs plass
19:30
Festmiddag i Bankettsalen Hotel Scandic St. Olavs plass
Søndag 18 juni
10:00
Bankettsalen Hotel Scandic St. Olavs plass
Doping/antidoping: Oppsummering utvikling i antidopingarbeid
internasjonalt og i Norge.
«Peiling på seiling»: Glede og toppidrett på sjøen ved ulik alder
og forutsetning: O L – vinner Peder Lunde og Paralympiske
seiler Bjørnar Erikstad.
12:00
Avslutning/avreise
Konferanseavgift
Inkluderer konferanseprogrammet, lunch lørdag og festmiddag lørdag.
Inngangsbillett til skimuseet og buss. Medlemmer og ledsagere har samme
konferanseprogram og konferanseavgiften er den samme også for ledsagere.
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RV-medlemmar - observera följande:
1. RV bjuder sina medlemmar och ev medföljare på konferensavgiften som
är 1800 NOK/person.
2. Resan ordnar du själv.
3. Bokning och betalning av hotellet i Oslo gör du också själv.
4. Anmälan ska vara Torsten Friberg tillhanda senast den 20 mars via
mejl: torsten.friberg@iogt.se eller postadress: Tjurgränd 28, 175 45
Järfälla.
Anmälan ska innehålla följande: För- och efternamn på dig och ev medföljare, e-postadress till båda, ev allergier, ev speciella transportbehov.
Dessutom vill arrangören veta om ni avser bo på Hotell Scandic St Olavs
pass och i så fall vilken dag du/ni avser komma respektive avresa. Obs att
ni bokar hotellet själva.
5. Ev önskemål om hjälp att beställa biljett till Bislet games torsdag 15 juni
på kvällen.
Norske Idrettsleder-Veteraner ønsker hjertelig
velkommen til hyggelige og utbytterike dager i Oslo!
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Föreslå nya RV-medlemmar
Föreningen Riksidrottens Vänner (RV) har nu 311 medlemmar. Du är en av oss
i den unika kretsen av idrottskamrater med lång erfarenhet av idrottsrörelsen.
Som medlem har du möjlighet att föreslå nya medlemmar till föreningen. Den
möjligheten har funnits tidigare men vi i styrelsen vill gärna att fler utnyttjar
möjligheten att utöka vår medlemsgrupp. Sedan ett par år tillbaka har vi också
öppnat för att personer som svarar mot föreningens medlemskriterier själva
kan ansöka om medlemskap.
På vår hemsida finns information under rubriken ”Medlemmar” om hur man
ansöker. Notera att för varje ansökan ska en blankett fyllas i med uppgifter om
den sökandens idrotts- och ledarbakgrund. Ansökan ska skickas till RV:s
sekreterare Torsten Friberg, antingen med mejl: torsten.friberg@iogt.se eller
med post till: Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla.

Medlemsviktigt!
Ofta klagar vi lite till mans – ”jag glömmer så lätt nuförtiden”. Att missa
inbetalningen av den årliga medlemsavgiften till RV är lätt hänt. Det lilla
inbetalningskortet med uppmaning att betala 100 kr senast 31 oktober 2016
kan också lätt glida iväg i pappershögarna. 67 av RV:s drygt 300 medlemmar
har glömt! För visst är det väl oförargligt slarv och lite glömska som är
skälet.Vi i RV-styrelsen vägrar tro att vi har medlemmar som i tysthet lämnar
föreningen genom obetalda medlemsavgifter och utan avskedshälsning.Vi har
ju den ordningen att efter två års uteblivna medlemsavgifter blir man avförd
ur matrikeln.
Kolla dina räkenskaper – har du glömt så är det lätt avhjälpt – betala in 100
kr på RV:s plusgiro 15 44 80-8 eller bankgiro 826-3923. Glöm inte att ange
ditt namn! Och är du osäker om du glömt, kontakta RV:s medlemsansvarige
Lars Olof Rydh. Kontaktuppgifter i Vinterbulletinen.
Som du ser i årsmötesprotokollet har RV beslutat om att kalenderår är nytt
verksamhetsår. 1 juli 2016 – 31 dec 2017 är innevarande verksamhetsår. Och
för detta förlängda verksamhetsår är fortfarande medlemsavgiften endast 100
kr. Se det som en jubileumspresent.
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Ett stort antal RV-medlemmar ville vara med när RV firade 100 år.

Festligt när RV firade 100 år
RV 100 år - på dagen den 25 november 2016 - då nära 140 RV-medlemmar och
medföljande partners samlades på Bosön till en festdag i jubileets tecken. Som
vanligt i återseendets och det goda kamratskapets anda.
RV-styrelsen gick i jubileumstankar under lång tid och vid sammanträden
diskuterades livligt hur RV:s 100-åriga milstolpe skulle passeras. Gamla
protokoll och handlingar lästes och en särskild arbetsgrupp tillsattes för att
förbereda arrangemanget. Ambitionen, att fylla Bosöns Mästarvilla till en
hejdundrande fest uppfylldes med råge. När anmälningstiden gick ut fick vi
meddela att alla tillgängliga platser var slut. En generös deltagaravgift och ett
attraktivt jubileumsprogram bidrog säkert till den stora uppslutningen.
Mångfalden vid ankomstregistreringen av idrottskamrater med ofta livslång
gärning inom idrottsrörelsen var imponerande. Flera hann inte ens ta av sig
ytterkläderna i ivern att hälsa på vänner och bekanta.
Första programpunkten var lunch och därefter följde årsmöte med sedvanliga
ärenden och under ledning av mötesordföranden Christer Pallin, RV-medlem
och chefsjurist hos RF. Med säker och stadgad klubbteknik lotsade han oss
igenom RV:s 100:e årsmötesupplaga. På annan plats i Bulletinen finns hela
årsmötesprotokollet.
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Därefter svepte historiens vingslag in i Bosöns stora aula tillsammans med alla
gästande RV-vänner. På scenen RV: s ordförande Kerstin Rosén, klädd i elegant
hatt och sekelskiftesdräkt, inledde med orden:
RV fyller 100 år! På sitt sätt kanske både lite märkligt och unikt att en särskild
förening med direkt spegling mot det relativt nybildade Riksidrottsförbundet bildas
bara 13 år efter RF:s tillkomst. Och detta dessutom då vi bara några år innan haft de
Olympiska Spelen i Stockholm på den för ändamålet nyuppförda Stadion. Ett
evenemang som väckte en hel del uppmärksamhet men samtidigt inte direkt
resulterade i någon stor och revolutionerande ökning av vare sig individuella
medlemmar eller nybildade idrottsföreningar i landet.
Skälet till RV:s bildande ska inte sökas i ett försök att allmänt stötta idrottsutövandet
i landet eller att verka som ett PR-organ för idrotten. Nej, skälet – det måste
erkännas – var betydligt mer själviskt hos stiftaren Oskar Löwenadler och hans
medbröder. Man saknade helt enkelt ett godtagbart skäl till att män emellan – för
det var bara män som vid den tiden var välkomna – träffas, äta en bit mat, ta sig en
sup och prata idrottsminnen. Alltså ett pokulerande bland före detta idrottsledare!
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Hur utvecklades då föreningen? Ja, det inte helt lätt att rekonstruera och följa då
anteckningar och protokoll inte går att finna i den omfattning och kontinuitet som
skulle vara önskvärt. Men kanske skulle en dialog i samband med 25-års- och 50årsjubileet kunnat låta så här:
Så inleddes jubileumsprogrammets dramatisering av RV:s 25års- och
50årsjubileum. Två forna RV-bröder i frack och hög hatt, gestaltade av Lennart
Karlberg och Anders Borgström, berättade tidsenligt och spirituellt om
händelser i forna dagars idrottsrörelse och då aktuella RV-frågor. Roande och
lärorikt.
SVT:s sportjournalist Jens Lind fortsatte att med filmklipp berätta om 1946 års
Idrottsriksdag där diskussionerna om amatörbegreppet och proffspengar stod
högt på dagordningen. Filmbilder på Gunder Hägg, avstängd på ”evig tid”, och
Arne Andersson, förde oss tillbaka till kolstybbens dagar och till synsätt vi nu ler
åt.
I ytterligare en dramatisering fick vi möta två av RV:s första kvinnliga medlemmar
(eller gracer, som var Sven Thofelts uttryck). Malin Eggertz Forsmark spelade Kaj
Delden, en ledande person inom svensk elitgymnastik, bland annat som
överledare för de svenska gymnasterna vid flera VM och olympiska spel och
Kristina Thurée gestaltade Inga Löwdin, pionjär och ledare i skidor och
orientering och den första kvinnan som valts in i RF:s Överstyrelse (idag
Riksidrottsstyrelsen).
Med stora och snabba penseldrag målade de upp bilder och presenterade fakta
för hur kvinnliga idrottsutövare och ledare tagit plats i en mansdominerad
idrottsrörelse fram till våra dagar. Skickligt och tänkvärt.
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Nordiska vänner uppvaktade 100-åringen.

Jubileumsprogrammet avslutades med stipendieutdelning och uppvaktningar.
RV:s eget stipendium till en ledare ”som verksamt bidragit till den svenska
idrottsrörelsens utveckling” tilldelades Malin Eggertz Forsmark, mångårig
ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och med en lång rad andra
idrottsledaruppdrag. I ett starkt berörande tal berättade Malin om
betydelsen av det kamratskap vänner inom idrotten kan ge. Något som
också är en grundpelare för RV:s verksamhet.
Övriga stipendier redovisas på annan plats i Bulletinen.
Stefan Bergh, RF:s nye generalsekreterare, uppvaktade RV med ord om
föreningens betydelse för kamratskap mellan nuvarande och tidigare aktiva
idrottsledare. Och för att markera betydelsen av RV kunde han också
berätta om det generösa stöd RF lämnat till RV för att genomföra sitt 100åriga jubileum.
De tre nordiska systerorganisationerna i Danmark, Finland och Norge
uppvaktade med tal och gåvor och de norska representanterna inbjöd alla till
nytt nordiskt möte i Oslo till sommaren.,
Programmet avslutades med att Mattias Claesson, tidigare RF-anställd och
numera konsult, spejade in i framtidens kristallkula och siade om
förändringar vi redan står inför och som vi framöver kommer att möta.
13

➢

Dåtid, nutid och framtid – allt speglat i ett mycket uppskattat
jubileumsprogram under två timmar.
Så blev det fest på riktigt! I Bosöns Mästarvilla bjöds det till festmiddag.
Begreppet ”festligt – folkligt” var rätt etikett för kvällen. 15 bord med RVgäster, festmeny, Allerts (Lars) kluriga frågesporter, allsång med Lennart
Karlberg, gemytliga samtal runt borden och avslutningsvis en hyllning – en
homage – till RV:s grundare Sigfrid Edström framförd av Anders Borgström.
När jubileumsdagens toastmaster Carl-Åke Myrsell förkunnande slutsignal
för kvällen kunde vi alla summera:Vilken fantastisk fest! Och vilken ära och
glädje att få tillhöra denna kamratförening.
Ja må du(RV) leva i hundrade år (till)! Minst!
Anders Lundin

RV:s vice ordförande - och
skribent - firade att RV
fyllde 100 år tillsammans
med hustrun Kristina.

Bildextra - RV 100 år
På sidorna som följer kan du ta del av festligheterna på Bosön.
Fotograf under dagen var Bo Vading. Mer än 200 bilder finns
publicerade på RV:s hemsida www.riksidrottensvanner.se.
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RV-medlemmar på
ingång....

På väg till jubileumsdagen med
stor förväntan och festkläder i
bagaget.

Ordförandesnack. RVordföranden Kerstin Rosén
i samspråk med tidigare
SISU-ordföranden Rolf
Carlsson och hustrun
Gerty Carlsson.

Hoppade du verkligen med
dykstil i en sandgrop? –
undrar Björn Begner (t h) i
samtalet med Bengt
”Benke” Nilsson (t v)
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Tid för mingel...

En veteran i mastersimning
Barbro Thörnelöf (t. v) och
Inger Nilsson, journalist från
Umeå.

Jag var nio år då du tog OS-brons
i Oslo 1952 på 10 000m säger
Anders Lundin till skridskofantomen Karl-Erik Asplund.

Två friidrottslegendarer i
samspråk Arne
Ljungkvist och
Anders Borgström.
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Lunchdags i
Bosömatsalen

Tre idrottsprofiler från Lidingö,
(fr v) Ulf Lindberg, Assar
Blomqvist, Lars Erik Dahlqvist.

Idrottsvänner från
forntid och nutid, från
när och fjärran.

Det fanns mycket att
prata om vid den
inledande lunchen.
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Årsmöte i aulan

Varmt välkomna alla RV-kamrater!
RV:s ordförande Kerstin Rosén
inleder RV:s 100:e årsmöte i Bosöns
aula.

Rekordstort deltagarantal
på RV:s 100: årsmöte.

Årsmötets presidium. Christer
Pallin med fulländad klubbteknik
och RV:s sekreterare Torsten
Friberg med inkörd skrivarpenna
– allt övervakat av föredragande
Kerstin Rosén.
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Bakåt- och
framåtblickar
Jens Lind, känd från SVT-sportens
”Stopptid” visade klassiska
idrottsögonblick med bl a Gunder
Hägg och Arne Andersson.

Inga Löwdin och Kaj Delden,
två av RV:s första kvinnliga
medlemmar berättar om
förutsättningarna för kvinnors
idrott. Gestaltade av Kristina
Thurée och Malin Eggertz
Forsmark.

Inte bara minnen och
historia. Idrotten och RV
har en framtid och om den
siade Mattias Claesson med
kristallkulan i sin hand.
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Tack och grattis!

Applåder för de
medverkande i teaterdialogerna om RV:s
historia och framtid.

RF:s generalsekreterare och
RV-medlemmen Stefan
Bergh gratulerar och hyllar
RV för 100 år med
idrottsligt kamratskap.

RV:s nordiska systerorganisationer ville också
hylla RV. Här den finska
delegationen med Kerstin
Ehnholm, Magnus Ståhlberg
och Kristian Nyman.
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Rolf Wikström, ofta
sedd deltagare vid
årsmöten och
kamratträffar,
tackade RV med
minnen från Sven
Thofelt

Nygammal styrelse

Nyvald RV-styrelse med avgående skattmästaren Bengt Carlsson (i mitten) vid
sidan av nyvalda Ing-Marie Leidhammar.
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Middag i Mästarvillan

Han har många strängar på sin lyra
- tidigare RF-chefen Lennart
Karlberg. Underhöll med pianospel
vid mingel före jubileumsmiddagen.

I minglet fr v Johan Sagner,
mångårig sekreterare i RV, med
hustru Barbro, Anders Borgström,
Eva Eliasson, valberedningen, och
huvudet på Stickan Pettersson.

Kerstin Nilsson, Birgitta Ljung
och Hans Ljung.
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Mera mingel...

Arne Ljungkvist i gott
sällskap med Kristina Wiberg
och Kerstin Rosén.

Den finska delegationen
har fått sällskap av
Gunvor Sjöstrand (fyra
fr vä), gift med hedersledamoten Bertil
Sjöstrand (som minglade
på annan plats).

Glada miner i
Mästarvillan. RV:s
stipendieansvarige
Nils Rune Nilsson i
vänstra hörnet.
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Underhållning och
gemenskap...

Dagens toastmaster Calle
Myrsell i högtidsdräkt från
Dalarna välkomnar till middagen.

Honnörsbordet med livligt
samtal mellan Stefan Bergh,
RF och Kerstin Rosén RV.
Vid Stefans sida Marie Louise
Bergh, RV:s redaktör.

Fr v Karl Ivar Fahlén,
Barbro Sagner, Johan
Sagner, Monica Fahlén.
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Klurig frågesport

Kluriga frågor att besvara.
Ständige sekreteraren
Torsten Friberg skriver,
Birgitta Ljung tänker så
det knakar och övriga
verkar roade av uppgiften.

Stämningen på topp kring
lagledaren Rune Lidholm.
Stickan Carlsson, Böret
Karman Pallin och Tomas
Karlsson flankerar
lagledaren.

Frågesportvinnare med
pris och glada miner. I
förgrunden t v Jan Wigren
och t h Ture Widlund.
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Tack och på återseende

Lars Allert, valberedningens ordf. och känd
för sina klurigheter, får pris för insatsen som
frågesportledare.

Anders Borgström i
ett avslutande homage
till RV-grundaren
Sigfrid Edström. Bengt
Carlsson fr v, Lars
Lundberg och Ture
Widlund lyssnar
respektfullt.

Slutet gott – allting gott!
Nu rullar RV vidare in i
ett nytt sekel.
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RV-stipendiet till Malin Forsmark Eggertz
I samband med Riksidrottens Vänners årsmöte den 25 november fick Malin
Eggertz Forsmark, mångårig ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och
med en lång rad andra idrottsledaruppdrag, ta emot RV-stipendiet på
25 000 kronor. Hon fick det för att ”hennes ledarinsatser verksamt bidragit till
den svenska idrottsrörelsens utveckling”.
Malins CV ser ut som följer:
”Från IOK i Lausanne till SOK, RF och Svenska Gymnastikförbundet. Hon har
medverkat i framtagandet av Idrottens – Bengt Wallins – Idéprogram: Idrotten
Vill. Hon har aktivt bidragit i RF:s jämställdhetsarbete, i utredningen om RF:s
organisation- och samverkansformer och i RF:s internationella arbete. Malin har
varit styrelseledamot i SOK, varit engagerad i Stockholms OS-kampanj samt i
NOC relations. Inom Svenska Gymnastikförbundet har hon varit ordförande i
12 år samt verkat som förbundsordförande i Lillsveds Gymnastikfolkhögskola.
Hon har också varit vice ordförande i Europeiska Gymnastikförbundet samt
ledamot i SISU Idrottsutbildarnas valberedning”.
Efter utdelning höll Malin följande tacktal:
Kära idrottsvänner,
Det är verkligen hedrande att få ta emot denna fina utmärkelse och jag vill rikta ett
stort tack till RV-styrelsen som valt att uppmärksamma min ledargärning inom
idrottsrörelsen jubileumsåret 2016.
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Jag är både glad och stolt över att få vara en del av de många namnkunniga RV
stipendiaterna, varav flera jag haft förmånen att både träffa och arbeta med bl a
genom ordförandeskapet i Svenska Gymnastikförbundet och arbetet inom den
olympiska rörelsen.
RV är en kamratförening för oss ledare som har ett livslångt intresse för idrott.
Det handlar om vänskap och gemenskap, att tillsammans blicka bakåt och
framåt. Vi är många som genom idrotten fått vänner för livet. I samband med
sjukdom under hösten har jag verkligen fått känna betydelsen av att ha vänner.
En hälsning från en vän när livet kändes tungt och fyllt av oro var precis det som
behövdes för att få kraften och hoppet tillbaka.
Vänskap kan tyckas självklart, men idag är det alltför många barn som inte får
känna den trygghet och glädje det innebär att ha vänner. Det är inte ens
självklart i en idrottsförening där kamratskap ska vara en grundpelare.
Utmaningen är än större när vi vet att 70 000 barn sökte asyl i Sverige under
året, varav hälften är ensamkommande. Det är många barn som genom
idrottsrörelsen ska lära känna nya vänner, nytt språk och nytt samhälle.
Jag har de senaste åren lyft betydelsen av att idrottsrörelsen samarbetar med
andra organisationer för att genom ökad kunskap utvecklas och bli bättre.
Därför blev jag oerhört glad över att höra att Riksidrottsförbundet och BRIS inlett
ett samarbete. En treårig satsning som omfattar ett kunskapspaket med verktyg
för ledare och tränare att möta barn och unga. Fokus i satsningen ligger på att
nå ut till nyanlända barn och ungdomar men såväl utbildningen som stödet
kommer självklart alla barn i föreningarna till del.
RV-stipendiaten ska enligt statuterna skänka stipendiesumman vidare till en
organisation och BRIS är en viktig barnrättsorganisation som jag lärt känna
genom åren och som jag har stor respekt för. Jag vill därför skänka stipendiet till
BRIS med en förhoppning om att de ska fortsätta det viktiga arbetet med att
stärka barn och ungdomars villkor och rättigheter samt stärka dialogen mellan
barn, ungdomar och vuxna.
Malin Eggertz Forsmark
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Fler stipendiater vid årsmötet
Bo Ekelund–stipendiet
”Ska tillfalla en ideellt arbetande klubbledare, som under avsevärd tid med
framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utredning och utveckling.”
Håkan Andersson, Sundsvall. Håkan räknas till en av de bästa
sprinttränarna i Sverige. Outtröttlig håller han föredrag för att sprida delar av
sin kunskap i sprint. Han är en av få tränare som har hög status hos
internationella framgångsrika sprinttränare. Håkan har varit individuell tränare i
30 år, tränat de bästa sprintrarna genom tiderna bl a Torbjörn Eriksson. Aktiva
från andra delar av landet dras till honom – Johan Wissman, Hässelby och Tom
Kling Baptiste, Huddinge. Håkan ligger bakom Wind Sprints, en tävling som
lockar många utländska löpare till Sundsvall.
Stipendiebelopp 5 000 kronor
Gösta Gärdins Ungdomsfond
”Stipendiet ska tillfalla en manlig eller kvinnlig idrottsledare, som under många
år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och särskilt befrämjat förståelse
för rent spel och glädje inom idrotten.”
Rebecka Johansson, Alingsås
Idrottsförening Gymnastik.
Rebecka har varit medlem i föreningen under
många år. Tränat och tävlat i truppgymnastik.
Idag engagerad i styrelsen där hennes huvuduppgift
är att arbeta för att få fler ungdomar engagerade
i styrelsefrågor. Hon är också ledare och tränare
för föreningens tävlingstrupp som består av 15
tjejer mellan12-15 år. Stipendiet avser hon använda
för utbildning inom gymnastiken samt också för
utbildning inom styrelsearbete.

Rebecka Johansson

Stipendiebelopp 5 000 kronor
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Olga och Gösta Olanders Minnesfond
”Fonden är avsedd att stödja svensk idrottsungdom som ej enbart är bra på
idrottsbanan utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen.”
Anna Oskarsson är en 20-årig tjej som
är född och uppvuxen på Gotland.
Anna har ägnat sin fritid sedan tidiga år
inom ett antal idrotter: simning, badminton
och fotboll. Har sedan fyra år tillbaka flyttat
från Ön och satsar helhjärtat på fotboll.
Spelar nu i Hammarby IF. Utöver klubblaget
har Anna sedan 15 års ålder tillhört flicklandslagen
i F15-F19. 46 flicklandskamper, EM-silver 2013,
EM-guld 2015. Anna deltog VM i Papua nya
Guinea i november 2016.
Stipendiebelopp 10 000 kronor

Anna Oscarsson

Viktor Aglinder, Täby Badminton.
Viktor började som 7-åring att spela badminton,
tränar idag 10-12 gånger i veckan, ibland både
morgonoch kväll. Åtta SM-medaljer samt silver
och brons i ytterligare ett antal mästerskap.
Sin första internationella tävling vann han som
10-åring.Viktor är rankad 1:a i Sverige i sin
åldersklass – herrsingel U19. På seniornivå är
han rankad 8:a i Sverige. Viktor är uttagen till
SOK:s ”utmanarprojekt”, SOK:s satsning inför
OS i Tokyo 2020.
Stipendiebelopp 10 000 kronor
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Viktors mamma tog emot
stipendiet.

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 100:e årsmöte
fredagen den 25 november 2016 på Bosön, Lidingö.
§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

Gösta Gärdin

Mullsjö

92 år

1979

Georg Boström

Hägersten

68 år

2007

Karl-Gunnar Åberg

Mölndal

84 år

1992

Sten Wapne

Katrineholm 80 år

1982

Göran Engström

Gotl. Tofta

82 år

1985

Elof Rörvall

Hägersten

98 år

1976

Gunnar Axelson

Falun

92 år

1990

Bobby Byström

Järfälla

86 år

1983

Thorbjörn Fälldin

Ramvik

90 år

1975

Harriet Reivant

Stockholm

80 år

1979

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 nordiska
gäster. Från Norge deltog Andreas Morisbak (sekr.) och Berit Berthelsen
(styrelseledamot), från Danmark deltog Erik (styrelseledamot) och Birgit
Andersen och från Finland deltog Kerstin Ehnholm (ordf.), Magnus (hedersordf.)
och Brita-Stina Ståhlberg samt Kristian Nyman (vice ordf.) och Pirjo KoskelaNyman. Ordförande Kerstin Rosén vände sig också med en särskild hälsning till
hedersledamöterna i RV Lennart Jonsson och Bertil Sjöstrand.
31

➢

§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
2016 i god tid och i enlighet med stadgarna.
§4. Nya medlemmar hälsas välkomna
Ordförande Kerstin Rosén informerade om styrelsens beslut att under
verksamhetsåret bevilja följande personer medlemskap i föreningen:
Rolf Carlsson, Bo Hulten, Sven Knutsson, Birgitta Ljung, Patrik Oscarsson,
Kristina Pekkola, Lars-Inge Ström, Tommy Wahlsten, Glen Christiansen, Sture
Ericsson, Håkan Persson, Charlotte Alexandersson, Agneta Ström Granlund,
Leif Thunman samt Bengt ”Benke” Nilsson.
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 2016.
§6. Val av sekreterare för årsmötet
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslöt
att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2016.
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§7. Val av två personer att jämte mötesordförande justera
protokollet
Valberedningen föreslog Solveig Sundequist och Stig Carlsson att jämte
mötesordförande justera protokollet.
Årsmötet beslöt
att till protokolljusterare välja Solveig Sundequist och Stig Carlsson att jämte
mötesordförande justera protokollet.
§8. Verksamhetsberättelse för 2015-2016
Mötesordförande pekade på att Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns
redovisad på sid 22 i utsända handlingar/höstbulletin. Ingen mötesdeltagare
begärde ordet. Mötet tillfrågades om man därmed ansåg berättelsen
genomgången.
Årsmötet beslöt
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015-2016 och lägga den till
handlingarna
§9. Ekonomisk redogörelse för 2015-2016
Föreningens skattmästare Bengt Carlsson redovisade föreningens resultatoch balansräkning för verksamhetsåret. Årets resultat visar ett överskott på
402 551 kronor. I samband med redovisningen informerade skattmästaren att
värdepappersportföljens marknadsvärde bokslutsdagen uppgick till drygt 9
miljoner kronor. Skattmästaren noterade avslutningsvis att föreningens
ekonomiska ställning är mycket god.
Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2015-2016 såsom
framgår av handlingarna i höstbulletinen 2016.
§10. Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Peter Ek föredrog revisionsberättelsen och noterade att
styrelsen har god ordning på de ekonomiska handlingarna och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen.
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§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015-2016.
§12. Behandling av styrelsens förslag
•

Byte av verksamhetsår (förslaget utdelat före mötet)
Styrelsens sekreterare Torsten Friberg redovisade styrelsens förslag
innebärande att byta verksamhetsår, från brutet verksamhetsår till
kalender år.

Årsmötet beslöt
att nuvarande verksamhetsår 1 juli 2016 - 30 juni 2017 förlängs med 6
månader t.o.m. 31 december 2017 och således omfatta 18 månader,
att nästa verksamhetsår, som då följer kalenderår, inleds 1 januari 2018 och
omfattar hela 2018,
att årsmöten från och med 2018 hålls före maj månads utgång,
att inbetald medlemsavgift för innevarande år gäller t.o.m. 31 december 2017
samt
att uppdra åt styrelsen att se över eventuella andra konsekvenser till följd av
denna förändring.
Till protokollet noteras Bo Carlssons önskan, som medskick till styrelsen, att
undersöka möjligheten att hålla årsmötet på en fredag.
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 100 kronor.
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§13. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Lars Allert informerade om arbetet i
valberedningen. Årsmötets beslut att ändra verksamhetsår (§12) innebär också
att mandatperioden blir längre och sträcker sig t.o.m. årsmötet 2019. Därefter
presenterade Lars Allert valberedningens förslag till styrelse.
Valberedningen föreslår:
Till ordförande Kerstin Rosén

omval

väljs t.o.m. årsmötet 2019

Till vice ordförande Anders Lundin

omval

väljs t.o.m. årsmötet 2019

Till skattmästare Ing-Marie Leidhammar nyval

väljs t.o.m. årsmötet 2019

Till klubbmästare Böret Karman Pallin

väljs t.o.m. årsmötet 2019

omval

Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande, Anders Lundin till vice ordförande, IngMarie Leidhammar till skattmästare och Böret Karman Pallin till klubbmästare
t.o.m. årsmötet 2019. samt
att till protokollet notera att mandatperioden för Torsten Friberg, sekreterare
och Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarige löper t.o.m. årsmötet 2018.
Noteras även att Lars-Olof Rydh såsom matrikelansvarig är adjungerad till
styrelsen.
I samband med denna punkt på dagordningen uppmanade valberedningens
ordförande styrelsen att se över föreningens stadgar.
§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 t.o.m. nästa årsmöte.
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§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), Ewa Eliasson samt Christina Liffner till
valberedning t.o.m. nästa årsmöte.
§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 boken Idrottskamrater minns.Vidare tackade Kerstin Rosén
mötesdeltagarna för förtroendet att få leda föreningen ytterligare en
mandatperiod och avlutade därmed årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Mötesordförande

Torsten Friberg

Christer Pallin

Protokolljusterare:
Solveig Sundequist

36

Stig Carlsson

Läs om aktuella RV-profiler
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i Riksidrottens
Vänner, så kallade RV-profiler. Under hösten 2016 har ni kunnat läsa om Tommy
Torstensson och Pia Zätterström. Först ut i år var Ing-Marie Ledihammar, följd
av Torsten Friberg.

Tommy Torstensson

Pia Zätterström

Ing-Marie Leidhammar Torsten Friberg

Tommy Torstensson f d generalsekreterare i Svenska Boxningsförbundet.
Dessförinnan var han konsulent och kanslichef i Svenska Tyngdlyftningsförbundet.
Pia Zätterström har en gedigen meritlist från idrotten. Hon har bland annat
varit verksam i SISU Idrottsutbildarnas styrelse i 22 år och som vice
ordförande i Svenska Simförbundet.
Ing-Marie Ledihammar har arbetat 37 år inom riksidrotten, först RF, sedan
SISU och när SISU Idrottsböcker bildades 1992 blev hon chef och till en början
enda anställda på förlaget. Idag har förlaget 12 anställda.
Torsten Friberg RV:s sekreterare och medlem i RV sedan 1977. Anställdes
på RF 1973. Spelat fotboll, hockey och bandy i ungdomen. Har genom alla år
haft ett ben inom idrotten och ett inom nykterhetsrörelsen.
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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RV gratulerar - födelsedagar 3 mars - 30 juni 2017
50 år

Karin Torneklint, Falun, 3 juni.
65 år
Inger Lindholm, Linköping, 1 april.
Böret Karman Pallin, Farsta, 23 april.
Bo Hultén, Limhamn, 14 maj.
Göran Bylund, Ljugarn, 17 maj.
Ewa Eliasson, Malmö, 8 juni.

Karin Torneklint

70 år
Lars Liljegren, Lidingö, 30 mars.
Anders Faager, Lund, 3 april.
Gunilla Lindberg, Stockholm, 6 maj.
75 år
Lars Olofsson, Näsum, 1 april.
Hans Tapper, Solna, 6 maj.
Lars-Inge Ström, Österrike, 18 maj.
Pelle Ericstam, Falsterbo, 7 juni.
Lars Ölander, Stockholm, 29 juni.
80 år
Richard Frigren, Stockholm, 29 april.
Hans Lindström, Stigtomta, 7 maj.
Stig-Ove Gustavsson, Tärnaby, 18 maj.
Lars Eric Dahlstedt, Lidingö, 28 maj.
85 år
Johan Sagner, Nynäshamn, 12 mars.
Torbjörn Falk,Västerås, 12 april.
Kjell O Johansson, Ekerö, 13 april.
Willy Candemyr, Huskvarna, 1 juni.
Bengt Wallin, Saltsjöbaden, 19 juni.
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Böret Karman Pallin

Johan Sagner

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 36, 181 39 Lidingö. Tel. bost.
08-767 44 94 mob 070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se
Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Sickla kanalgata 65, 120 68 Stockholm.
Tel mob 070-6934474, e-post: Ingmarie.Leidhammar@telia.com
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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