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Sid 33

ORDFÖRANDENS INLEDNING

Välkommen till årsmötet 12 april 2019
Återigen har vi valt en fredag, och som ”alltid” på GIH i Stockholm.Vi ber om
ursäkt till alla medlemmar som inte bor i närheten av huvudstaden. Kanske
några vill kombinera årsmötet med en Stockholmsweekend? Det var ett
önskemål från en västkustbo.
Årets ”Gäst” är världspremiär på en film av Jens Lind om ishockeyns historia,
del ett. Den och övriga två delar kommer att sändas senare i SVT, före
Hockey VM.
Årets RV-stipendiat kommer, en välkänd person som med föreläsningar och
böcker givit oss kunskap om och perspektiv på idrottens utveckling.
Även i år bjuder RV på den avslutande middagen, anmäl dig till den.
Vad betyder vänskap för dig?
En vän i nöden, en vän i glädjen, en vän att dela tankar och upplevelser med,
en vän att dela tystnaden med… Så viktigt det är att komma ihåg sina vänner.
Och så lätt att glömma eller skjuta upp. Ett telefonsamtal, ett mail, ett kort, ett
sms, en fika på stan.. .
Vi brukar ge ut matrikeln vartannat år, men redan efter ett år har så många
förändringar skett att en uppdaterad ny matrikel kommer med årets
Sommarbulletin.
➢
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Kolla i den du fick 2018 att du har rätt uppgifter och om du inte redan
meddelat Lars Allert eventuella förändringar så gör det nu! (Lars adress
finns i slutet av Bulletinen).
Och låt inte medlemsmatrikel bara finnas för att skicka Bulletinen och
nyhetsbreven till rätt adress!
Bläddra i matrikeln! Säkert hittar du vänner du inte haft kontakt med på ett
tag. Överraska honom och henne och dig själv med en Vänskapskontakt!
Det kan bli en glad och värmande överraskning i den ljusnande vårtiden!
Nordiskt Idrottsledarmöte i Odense, Danmark, 29 – 31 augusti
En annan möjlighet till vänskapskontakt. Inbjudan finns i denna Bulletin.
Odense är Fyns huvudstad och har fått sitt namn efter guden Oden.
Odense har en lång historia med många begivenheter från Vikingatid och
framåt. H C Andersen och kejsarens nya kläder är välbekant. Jag tror inte vi
får se något sådant under vårt möte, men väl ta del av intressanta föredrag
och besök på olika platser.
Varför är du med i RV? Vad vill du att ditt medlemskap i RV ska berika dig
med? Vad skulle du själv vilja/kunna bidra med? Tänk så mycken erfarenhet,
upplevelser, kunskap det finns hos alla RV:s medlemmar! Vad ska vi fortsätta
med? Göra mera av? Sluta med? Börja med?
År 2016 fyllde RV 100 år. Dags att skapa en vision till 2026 - ”RV 110”?
Vi i styrelsen har fört diskussioner och haft tankar i den riktningen och vill
återkomma med frågorna under året. Hör gärna av dig redan nu med idéer
och synpunkter, t ex till mig Kerstin. Jag ser fram emot det! RV är ju till för
dig, för oss!
Välkommen till årsmötet!
Kerstin Rosén
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Fullt hus på SVT-Sport världens bästa sport-TV kanal
Ett femtiotal RV-kamrater mötte upp då styrelsen inbjöd till studiebesök
på SVT-Sport i TV-huset i Stockholm den 20 november 2018. En trivsam
kväll som inleddes med kaffe och smörgås i TV-caféet med många kära
återseenden och mycket surr innan vi hälsades välkomna av SVTsportchefen Åsa Edlund-Jönsson. Hon presenterade företaget SVT i
allmänhet och SVT-Sport i synnerhet. Nyckelorden för “Public Service i
Allmänhetens tjänst” är oberoende, integritet och självständighet i
förhållande till staten och andra intressen i samhället. Åsa poängterade
särskilt att SVT är en bra och mycket jämställd arbetsplats. Av företagets
totalt 2100 medarbetare på 34 orter är det 46 procent kvinnor och 54
procent män med jämnt löneläge mellan könen. De tre olika bolagen
(Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion) har alla tre
dessutom kvinnliga chefer.
➢
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Utöver alla TV-sändningar består SVT-Sport idag också av SVT Play,
Svtsport.se (plus appar), text-TV, Facebook, Twitter och Instagram. Bland
målsättningarna betonades särskilt ambitionen att bevaka idrotten ur ett
bredare perspektiv. Två exempel är en mer uttalad jämställd sportbevakning
och serien Regnbågshjältar där idrottare som kommit ut som gay får
komma till tals.
- Vi har i många år talat om jämställd sportbevakning men skillnaden nu är
att vi regelbundet följer upp med statistik och analyser att vi lever upp till
målet, sade en stolt Åsa Edlund Jönsson.
Som avslutning presenterade Åsa ett intensivt sportår 2019 där SVT-Sport
kommer att bevaka tio olika världsmästerskap varav många kommer att gå i
Sverige.
Under ledning av förhandlings- och sponsorchefen Jan Olsson var det så
dags för en rundvandring där första stopp var själva sportredaktionen och
ett kortare möte med SVT-Sport profilen Mats Nyström. Mats berättade
frikostigt om sitt arbete innan han hastade iväg till kvällens sändning. De två
SVT-profilerna, tillika RV-kamraterna, Bo Hansson och Leif Forsberg, fanns
bland besökarna och kunde ge sitt perspektiv, inte minst på den tekniska
utvecklingen. Det var inte alltid bättre förr!

Ett femtiotal RV-kamrater
deltog i träffen på SVTSport.
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På redaktionen stod också
det synliga beviset på att
SVT-Sport vunnit priset
som Världens bästa sportTV kanal. Detta i
konkurrens med 1 700 tvkanaler från 116 länder
och pokalen delades ut på
sportfilmfestivalen i Milano
i november 2018.
Jan Olsson guidade oss
vidare genom alla studios
som används till olika
produktioner.
Fascinerande att se från
detta perspektiv istället
för från TV-soffan.

Jan Olsson, visar stolt upp segerbucklan.

Inte minst all armatur och alla strålkastare stimulerade till en del frågor
och kommentarer.
Stor nostalgikänsla blev det också i den korridor vars väggar var klädda
med foton, bilder, illustrationer, tavlor m m över forna tiders profiler
inom TV- och radiosfären, liksom montrar med äldre utrustning för TVproduktion.
Tillbaka i konferensrummet presenterade Jan en del undersökningar som
totala TV-tittandet, vad svenska folket tycker om sport och TV, intresse
för olika sporter, sport och publiken m m. Intressant information som vi
sannolikt får anledning att återkomma till i någon form, kanske i ett
kommande nummer av Bulletinen.
Efter en liten frågestund var det så dags att tacka för besöket och ge sig
hemåt i den mörka novemberkvällen.
Jan Engström
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Vasaloppet - från liten skidtävling till
kommersiellt event
Vid jultiden 1520 drog en besviken Gustav Eriksson Vasa genom Dalarnas
skogar mot Norge.
Några dagar tidigare hade han stått på kyrkbacken i Mora och vädjat till
morkarlarna om hjälp att göra uppror mot danske kung Kristian. Hans
vädjan vann inget gehör och det tvingade honom att fortsätta västerut mot
Norge för att undgå de danska knektar som var ute efter honom.
Historiebeskrivningen om Gustavs äventyr i Dalarna en fantasifull blandning
av sägner och uppdiktade historier. I skolan har vi alla med spänning läst om
hans äventyr i dalaskogarna.Vad som än hände kan man inte ta ifrån Gustav
en sak; när han lämnade kyrkbacken i Mora såddes ett frö som 400 år
senare tog fäste i idén om Vasaloppet.
8
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Morkarlarnas agerande när de fick höra om Stockholms blodbad är en
milstolpe i vårt lands historia. Nu insåg man misstaget och två skidåkare
sändes iväg västerut för att hämta tillbaka Gustav innan han nådde Norge.
En intressant del i Gustavs flykt är på vilket sätt han färdades. Här finns
olika teorier, men troligtvis tog han sig fram med hjälp av häst och släde
och snöskor. De skidlöpare som åkte det första Vasaloppet, men åt fel håll,
var Lars från Kättilbo och Engelbrekt från Morkarlby. De snabba
skidlöparna hann ifatt Gustav vid Olnispa gård i Sälen där också det första
Vasaloppet startade 1922.
Vid Gustavs återkomst till Mora var morkarlarna beredd att gå mot
Stockholm och strida mot dansken.Vårt lands historia har inte sett ut som
den gör, och Vasaloppet hade inte blivit av, om inte Lars och Engelbrekt
hunnit upp den bortflyende Gustav. Så låt oss sända en tacksamhetens
tanke till stridbara morkarlar och snabba skidlöpare!
Startskottet 1922
Morasonen, och tillika tidningsmannen, Anders Pers var den som kom med
idén om ett nationellt skidlopp mellan Sälen och Mora till minne av Gustav
Eriksson Vasas flykt genom dalaskogarna. I en artikel i Vestmanlands Läns
Tidning lanserade han idén om mandomsprovet. Efter en tids debatt i
pressen tog IFK Moras styrelse beslutet, (5 mars 1922), att köra ett
försökslopp om det gick att finansiera. Dagens Nyheter, DN, trodde på
idén och skänkte 1 000 kronor till arrangören och den 19 mars 1922 kl
06.04 släpps 119 deltagare i väg från Sälen. Många personer var villiga att
hjälpa till och redan från början visade ortsbefolkningen stort intresse och
lojalitet för Vasaloppet.
I första inbjudan kan man läsa att banan är cirka 90 km lång och att starten
sker nedanför Vasastenen i Sälens By. Banan märks så att lokala deltagare
icke på något sätt gynnas. Obligatorisk läkarundersökning sker dagen före
tävling samt att alla deltagare samlas för en provstart i dagsljus. Denna start
var nödvändig för att Svensk Film, SF, skulle kunna dokumentera första
loppet. Efter filmningen av provstarten transporterades utrustning och
fotograf till Mora för att dokumentera målgången dagen därpå. Drygt sju
och en halv timme efter start fick första kranskullan Theresé Eliasson
hänga segrarkransen runt halsen på Ernst Alm, IFK Norsjö, segrartid
7,32,49 tim.
➢
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”Mora-Nisse”, välkänd Vasaloppsprofil.

Det första loppet var genomfört. En institution var introducerad. Ett
arrangemang hade fötts som med åren blivit ett av Sveriges starkaste
varumärken.
Kungligheter och några flerfaldiga Vasaloppsvinnare
Svenska kungahuset och Vasaloppet har genom alla år haft en god kontakt.
Redan från början av Vasaloppets historia har kungligheter varit
representerade som hedersgäster. Denna tradition har vår nuvarande
konung följt och tankar på ett deltagande i loppet fanns redan 1973. Men
det året nöjde sig dåvarande Kronprinsen med att högtidstala i Mora
Kyrka. Åren 1977, -87 och -97 deltog däremot Konungen, och 1987 års
Öppet spår genomfördes på imponerande 7,09,45 tim. Prinsessan
Madeleine, Prins Carl-Philip och Prinsessan Sofia har alla genomfört olika
lopp under Vasaloppsveckan.
Listan på Vasaloppsvinnare kan göras hur lång som helst, och några vill jag
nämna; Nils ”Mora Nisse” Karlsson, IFK Mora, 9 segrar, och Janne
Stefansson Sälens IF, 7 segrar, är Vasaloppets mesta segrare. Sofia Lind,
Roslagslänna IF/Åsarna IK, 4 segrar, toppar damernas lista.
➢
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En lång historia
Vasaloppet har en lång historia och det är mycket som hänt sedan 1922,
utvecklingen kan delas in i fyra epoker. Epok ett är de tre första
decennierna, 1922-1950. De åren präglades av Idrottsrörelsens
genombrott, 1930-talets ekonomiska lågkonjunktur och andra
världskriget. I arrangemanget förlitade man sig helt på ideella krafter,
deltagarantalet var lågt och det var en kamp för överlevnad. En mycket
viktig händelse för Vasaloppet var att Radiotjänst redan 1925 startade
sina populära sändningar. Det gav ett eko runt om i stugorna i hela
Sverige.
I epok nummer två, 1951-1970, får motionsrörelsen sitt genombrott,
antalet idrottsföreningar ökar kraftigt i Sverige, välfärden stiger och
deltagarantalet stiger snabbt. TV-sändningarna från Vasaloppet inleds 1966
och idag är Vasaloppssändningen ett av landets populäraste program. De
första sponsorerna kommer in i arrangemanget vid samma tidpunkt.
Under samma period tas också de första stegen mot ett mera
kommersiellt arrangemang. De ideella funktionärerna kompletterades nu
med de första heltidsanställda på kansliet.
Epok nummer tre, 1971-1990, kan rubriceras förändringsepoken. Nu
påbörjades arbetet med att utveckla skidtävlingen Vasaloppet till ett
skidevenemang/event med flera lopp som riktade sig till noga utvalda
målgrupper. Kreativiteten flödade och 1979 introducerades Öppet Spår
och 1988 kördes Tjejvasan för första gången. Ledningen började mera
målmedvetet bygga varumärket Vasaloppet och man lyfte fram traditionen
som en viktig budbärare.
➢
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Idrott och pengar var inte längre tabu och för arrangemangets del innebar
det att några mycket starka och inflytelserika samarbetspartners blev
delaktiga, några av dem är fortfarande aktiva. All förändring, till det mer
kommersiella, var inte lätt att få igenom i styrelsen. Många gånger var
diskussionerna både hårda och långa. Förändringsarbetet innebar en
tydligare målstyrning och hundratals timmar lades på detta arbete i
organisationen. Fokus skiftade från skidtävling och skidlöpare, till produkter
och kunder.
En kris - det inställda arrangemanget 1990 – ledde till större insikt om
sårbarheten vid snöfattiga vintrar. Ekonomiskt förlorade hela norra Dalarna
miljontals kronor, men lojaliteten mot arrangören ökade. Organisationen
tog nu krafttag för att i framtiden säkra ”det vita guldet” genom en väl
utarbetad räddningsplan vad det gällde att säkra snötillgången.
Den fjärde epoken, 1991-2017, signalerar en stigande framgångskurva när
det gäller antal deltagare. Anmälningsförfarandet digitaliseras och
produktfloran utökas, det vill säga nya arrangemang tillkommer; 1997 Kortvasan och Halvvasan, 2003 – Stafettvasan, 2008 – Ungdomsvasan och
2017 – Nattvasan.
Vasaloppets sommar- och vintervecka blir
verklighet
Redan 2005 började idéer ta form vad det
gäller att cykla hela Vasaloppssträckan och
olika alternativ testades. Det skulle vara en
lättåkt sträckning som tilltalade många
mountainbikecyklister. Målsättning var, och är
fortfarande, att loppet ska vara unikt och hålla
”Vasaloppskvalité”.
Första upplagan 2009 blev en succé och direkt
Sveriges största Mountainbikelopp. Idag kan
alla åldrar delta och man kan välja mellan 30
km, 45 km och 90 km. Med ett
cykelarrangemang, och sedan ett år tidigare
löparrangemanget Vasastafetten, började en
sommarvecka ta form. Med dessa
sommararrangemang har nu Vasaloppet både
en sommar- och en vintervecka som årligen lockar cirka 100 000 deltagare.
12
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En balansgång
Den förändring ”skidtävlingen Vasaloppet” har genomgått är en
framgångssaga på många sätt.Verksamheten har utvecklats med utökat
deltagarantal, flera olika lopp, stigande omsättning och en
organisationsutveckling som få företag får uppleva. Problem har funnits längs
vägen och det har många gånger varit en balansgång i Fäders spår för
framtids segrar.Vasaloppsarrangemangen är inte längre bara en lokal- eller
nationell angelägenhet, utan även en internationell storhet som många andra
arrangörer kopierar. Ägarna IFK Mora Idrottsallians och Sälens IF har gjort
en resa från ideellt idrottsevenemang till en betydande kommersiell
verksamhet.
Vad är då hemligheten med Vasaloppets framgångar? Vad är det som lockar
cirka 3 500 ideella funktionärer varje år? Ja, kanske sanningen finns i en tysk
journalists ord:Vasaloppet är det sista organiserade äventyret.
Rolf Hammar
Vasaloppsgeneral under 23 år
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Välkommen till Nordiskt Idrottsledarmöte i
Odense, Danmark 30 augusti - 1 september
Traditionen fortsätter! Vartannat år träffas medlemmar i RV:s nordiska
systerorganisationer till ett gemensamt möte. Denna gång är det
Danmarks Idrettsförbunds Venner som står för värdskapet.
Träffen arrangeras i H C Andersens födelsestad Odense och RV hoppas
att många medlemmar kommer att delta. Senast i Oslo samlade vi 22
deltagare från Sverige till ett fint och välarrangerat möte.
Program
Fredag 30 aug.
Samling och inkvartering på Hotel Radisson Blu H. C. Andersen i centrum
av Odense.
Mottagning och officiell öppning av mötet i Odense rådhus
Lördag 31 aug.
Vi besöker Egeskovs slott. Lunch på slottet
Seminarier under eftermiddagen:
Emne 1: Ældreidræt med indlæg af Idan: Idrættens Analyseinstitut og case
om Roskilde Ældremotion efterfulgt af drøftelse af ældreidrættens
placering i de nordiske lande.
14
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Emne 2: Danmarks strategi for værtsskab af Internationale
sportsarrangementer.
Emne 3: Play the Game præsentation og cases.
Kvällen avslutas med en festmiddag på hotellet
Söndag 1 sept.
Under förmiddagen besöker vi HC Andersen-museet.
Avslutningslunch på hotellet
För RV-medlemmar och medföljare gäller:
- RV bjuder sina medlemmar och ev. medföljande på konferensavgiften
som är 1850 D.kr
- Resan ordnar du själv
- Bokning och betalning av hotell i Odense gör du också själv. (se nedan)
- Anmälan ska vara Böret Karman-Pallin tillhanda senast 17 juni via
mejl: boretkarman@gmail.com eller postadress:Värmlandsvägen 236
12348 FARSTA.
Anmälan ska innehålla följande: För- och efternamn på dig och ev.
medföljare, e-postadress till er båda, ev. allergier, ev. speciella
transportbehov.
Hotel RadissonBlu H. C. Andersen:
Dubbelrum:
Enkelrum:

Dkr. 1.095/natt - inklusive frukost
Dkr. 895/natt- inklusive frukost

Hotellet:
Sandra Hansen@radissonblu.com – 0045 66 147 800
Ved bookning via hotelplatforme, kan der muligvis findes hotelværelser til
nedsatte priser på RadissonBlue H.C.Andersen Hotel!
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Från Handikappidrott till Parasport
Den 17 maj 1969 bildades Svenska Handikappidrottsförbundet,
numera Parasport Sverige. Redan innan detta historiska datum fanns
parasport tillgänglig att utöva, men var inte organiserad inom den svenska
idrottsfamiljen.
Försäkringsbolaget Folksam och även dåvarande Svenska
Korporationsidrottsförbundet (Korpen) fanns med i förarbetet innan
förbundet bildades. SHIF, som förbundet förkortades, blev det femtionde
specialidrottsförbundet inom RF. Förste förbundsordförande var Lennart
Krohn och förste tjänstemannen var Alf Nygren. SHIF var redan då ett eget
SF, Paralympisk kommitté och ett ”RF” inom handikappidrotten.
Parasportens ursprung kommer annars från Stoke Mandeville i England och
den engelske läkaren sir Ludvig Guttman. Under andra världskriget insåg
han att det var viktigt att de krigsskadade soldaterna skulle ha något
meningsfullt att göra under sin rehabilitering, och genom olika
idrottsaktiviteter påskyndades rehabiliteringen. Efter kriget fortsatte
denna verksamhet och Stoke Mandeville Games startades. Mycket
spartanska tävlingar om man jämför med övrig idrott på den tiden.
Jättelogement i flyghangarer och med mycket primitiva redskap och då
framför allt beträffande rullstolar.
➢
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Men glädjen, viljan, engagemanget och tron på en fortsatt utveckling färgade
dessa spel som starkt bidrog till utvecklingen världen över. Spelen räknas
som föregångare till dagens Paralympics.
Det första officiella Sommar Paralympics hölls i Rom 1960, och det
första Vinter Paralympics genomfördes i Örnsköldsvik 1976, vilket vi som
svenskar känner oss mycket stolta över.
Från och med 1988 hålls Paralympics (som betyder de parallella spelen) på
samma orter och samma arenor som Olympiska spelen. Idag är det ett
grundkrav att båda tävlingarna ingår i arrangemanget annars godkänns inte
ansökan.
Sverige tog ett stort ansvar för utvecklingen av den internationella
parasporten och var starkt bidragande till att Internationella Paralympiska
kommittén (IPC) bildades.
Sverige som tävlingsnation var mycket framgångsrik under 60-, 70- och 80talen. Detta berodde bl a på samhällets attityder till personer med
funktionsnedsättning, och att vi sedan gammalt hade en föreningsstruktur att
luta oss emot. Numera är parasporten en viktig del av respektive lands
idrott och i många länder har parasporten fått stora resurser till sitt
förfogande.
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I Sverige har idrottare med en funktionsnedsättning i princip samma stöd
som övriga idrottare på riksplanet.
Jonas Jacobson är hittills den enda paraidrottare som fått Bragdguldet för
sina framgångar i skytte under Paralympics i Peking 2008.
Sponsormässigt och medialt har en helt annan värld öppnats för att stötta
och belysa den elitverksamhet som parasport är och även breddmässigt via
Special Olympics. Intresset för parasporten har medfört att förbundet för
tredje året i rad genomför sin egen Parasportgala.
Från och med 2009 har även Special Olympics inlemmats i Parasport
Sverige. Det är en världsorganisation för breddidrott med miljontals
utövare som har en intellektuell funktionsnedsättning. De möts i sina egna
Världsspel både sommar och vinter vart fjärde år.
Sverige kommer 2021 att stå som värd för Världsvinterspelen med cirka
3 000 deltagare från cirka 100 nationer. Spelen genomförs i Östersund
med omnejd.
Rekrytering är parasportens stora utmaning, trots att det finns många
presumtiva utövare är de relativt svåra att locka till idrotten. Orsakerna är
många: Stor geografisk spridning, sekretessbestämmelser, svårigheter att ta
sig till träningar och tävlingar, färdtjänstbestämmelser o s v.
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Tillgänglighet, attityd och resurser är ofta hinder i utvecklingen. För att
bedriva en aktiv, väl fungerande idrott för personer med
funktionsnedsättning behövs dessutom fler händer och fötter än i övrig
idrott.
I dag är allmänna utvecklingen både internationellt och här hemma att
respektive specialidrottsförbund ska ta hand om alla utövare i sin idrott
vilket innebär att Parasport Sverige på sikt lämnar ifrån sig all idrott. Kvar
blir en specialistfunktion och kompetens som stöttning till övriga SF.
Parasportförbundets arbete med att inkludera och på sikt jobba bort sig
självt har nu pågått i ett antal år. Bordtennis och simning är de senaste
idrotterna som lämnats över till sina respektive SF.
Flera förbund har på eget initiativ startat idrott för personer med
funktionsnedsättning och det sker en stor breddning över lag inom svensk
idrott. I dag har ett 40-tal SF idrott för personer med funktionsnedsättning i
någon form. Dock återstår en lång väg innan begreppet Idrott åt alla fungerar
fullt ut för de som vill idrotta i parasport.
Parasport Sverige - ett piggt, utvecklande, förändringsbenäget ungt förbund
som nu fyller 50 år!
Stickan Carlsson, Kerstin Brodin

Parasporten organiserar tävlingar
inom tre olika skadegrupper:
personer med rörelsenedsättning,
synnedsättning och intellektuell
funktionsnedsättning.
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Kallelse och inbjudan till årsmötet med
Riksidrottens Vänner den 12 april 2019
Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 102 år (1916-2018) och
håller årsmöte fredagen den 12 april. Årsmötet äger rum på Gymnastikoch idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.

Program
Kl. 16.00

Samling och mingel med lätt förtäring (cider och snacks)

16.30

Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar

Världspremiär! Vi har fått tillstånd av SVT att visa en ny dokumentärfilm av
Jens Lind om ishockeyns historia. Den kommer senare att sändas i SVT men
visas nu exklusivt för RV:s medlemmar. En kombinerad och spännande biooch årsmöteskväll!
C:a 19.00 Middag: Rosmarin och timjanmarinerad ECO-kyckling från Bosarp,
Potatis- och purjojolöksgratäng, sallad, bröd, kaffe
Avslutning när du själv bestämmer men senast klockan 21.00.

Anmälan till middagen
Anmäl dig till Klubbmästare Jan Engström, mejl: jan.engstrom@rf.se (adress:
Djäknebergsgatan 9 B, 72461Västerås) före den 4 april om du önskar vara
med på middagen som RV bjuder på. Anmälan är bindande. Utebliven
middagsnärvaro debiteras med 250 kr.
➢
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Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte, Fredagen den 12 april 2019
Plats och tid: Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm,
med start klockan 16.00.
1.

Öppnande och parentation

2.

Fastställande av föredragningslista

3.

Frågan om mötets behöriga utlysande

4.

Nya medlemmar hälsas välkomna

5.

Val av ordförande för mötet

6.

Val av sekreterare för mötet

7.

Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet

8.

Verksamhetsberättelse för 2018

9.

Ekonomisk redogörelse för 2018

10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av styrelsens förslag och förslag till styrelsen som inlämnats
inom lagstadgad tid
•

Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

13. Verksamhetsåret 2019
14. Val av styrelse
15. Val av revisor och en ersättare
16. Val av valberedning
17. Årsmötets avslutning
Ta med Vinterbulletinen 2019, där årsmöteshandlingarna återfinns.
➢
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Verksamhetsberättelse för Föreningen
Riksidrottens Vänner, verksamhetsåret 2018.
Styrelsen vill härmed lämna sin berättelse över verksamhetsåret 2018.
Liksom tidigare år är kontakten med och mellan medlemmarna i
föreningen liksom förvaltningen av föreningens 10 stipendier styrelsens
viktigaste uppgifter. Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt
fokusera på dessa.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden.

Kommunikation
Vår kommunikation bygger på tre delar. Hemsidan, tidningen Bulletinen,
som kommer ut tre gånger per år, samt ett återkommande nyhetsbrev,
tio stycken 2018, med aktualiteter och rapport från senaste
styrelsemötet. Styrelsen har också under detta verksamhetsår på
hemsidan och i Bulletinen presenterat RV-profiler vilka varit: Anders
Lundin, Bosse Ringholm, Pia Nilsson, Lars Bennbäck, Margaret Sikkens
Ahlquist, Artur Forsberg, Susanne Erlandsson, Ove Karlsson, Susanne
Jidesten, Walter Rönnmark och Per Sjöstrand.
Dessa återkommande presentationer av vänner inom föreningen har
visat sig vara ett mycket uppskattat inslag i vår verksamhet.
Styrelsen har inom sig utsett en redaktionskommitté tillsammans med
Marie Louise Bergh som även under detta år har haft styrelsens
uppdrag att svara för det operativa arbetet med hemsidan, nyhetsbreven
samt tidningen Bulletinen.
Styrelsen har fortsatt påminna medlemmarna om e-postadresser, vilket
inneburit att vi nu har sådana till 300 av föreningens 361 medlemmar.
Det underlättar och förbilligar kommunikationen. All information sker
via e-post, undantag Bulletinerna. Medlemmar som inte har e-post kan
begära att få information med brev.
➢
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Stipendier
Styrelsen har sedan ett par år arbetat med att kunna sammanföra flera av
stipendierna till ett färre antal och då med större utdelning per stipendium.
Utdelningsbara pengar är för flera av stipendierna idag litet och i några fall
slut.
Arbetet med förändringar, permutation, av stiftelsernas stadgar pågår med
en mindre grupp inom styrelsen. Gruppen har haft ett rådgörande möte
med expert från PWC i permutationsärenden. Frågan kräver mer tid än vi
räknade med, bland annat kravet på att få fram ursprungsdokumenten och
myndigheterna som behöver sin tid.
Totala antalet stipendieansökningar 2018 var 85 stycken, en minskning
gentemot tidigare år. Styrelsen tittar på orsakerna till detta. Omläggningen
till färre men större stipendiesumma bör vara attraktivt framöver.
Kamratträffar och nordiskt ordförandemöte
I februari kåserade Anders Borgström under en kamratträff på Idrottens
Hus om sin tid i som spjuttränare och coach i Taiwan under rubriken:
”Tränare i Taiwan – yrkeskarriärens efterrätt.
I november besökte RV SVT sport.Vi fick en intressant guidning i lokalerna
och föredragning om verksamheten samtidigt som RV kunde gratulera SVT
till utnämningen:Världens bästa sportkanal.
I samband med årsmötet 2018 genomfördes i Stockholm ett nordiskt
ordförandemöte inför 2019 års nordiska idrottsledarmöte i Odense,
Danmark. En uppdatering av aktuella ärenden i respektive land stod också
på agendan. Närvarande var ordförandena i Finland, Danmark, Norge och
Sverige samt några från RV:s styrelse.
Hösten 2017 tog RV initiativ till ett möte med Sveriges Olympiahistoriska
förening, SOF, Svenska Idrottshistoriska föreningen, SVIF, samt Stockholms
idrottshistoriska förening.Vi kom överens om att bjuda in varandra till våra
respektive medlemsmöten vilket skett under 2018.
➢
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Medlemmar och medlemsvård
Lars Allert har under året varit adjungerad till styrelsen med ansvar för
matrikelfrågor och nya medlemsansökningar. Det är till honom man vänder sig
med adress- och telefonändringar och e-postadress.
Några medlemmar har lämnat föreningen samtidigt som vi hälsat 24 nya
medlemmar välkomna. Sammantaget har antalet medlemmar ökat något.
De allra flesta medlemmar betalar in medlemsavgiften, dock inte alla. Efter två
års uteblivna medlemsavgifter tillfrågas medlem om man önskar kvarstå eller
vill lämna RV.
En ny medlemsmatrikel tilldelas medlemmarna vartannat år. Den senaste kom
ut 2018 men har redan hunnit bli så inaktuell att styrelsen beslutat ge ut en ny
redan 2019.
Föreningen har under året fastställt en integritetspolicy i enligthet med GDPR
och övrig lagstiftning.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Föreningen har ett större aktieinnehav
som förvaltas väl. Styrelsen har inom sig utsett en grupp som aktivt arbetar
med föreningens värdepapper.
Tidigare årsmöte har rest frågan om RV behöver betala skatt på
aktieutdelningarna. Styrelsen har under året tittat på förutsättningarna för att
gå från s k oinskränkt till inskränkt skattskyldig förening. Frågan är intimt
förknippad med vår verksamhet av idag och av medlemmarna önskad framtida
verksamhetsutveckling, vilket styrelsen avser återkomma till under 2019.
Stipendieutdelning
I anslutning till årsmötet 2018 utdelades följande stipendier till nedanstående
personer.
RV-stipendiet
tilldelades Lena Wallin-Kantzy, senior adviser på Svenska Basketbollförbundet. Lena har agerat på den internationella arenan sedan 1980-talet och
alltjämt, FIBA Europa, invald i styrelsen för FIBA World och i dess exekutiv.
Värdegrundsfrågor ligger Lena varmt om hjärtat och där har hon gjort och
gör ett stort arbete.
➢
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Bo Ekelund stipendiet
tilldelades Ulrik Mattisson, Falun. Ulrik brinner för friidrott, föreningsliv,
träning och gör stora insatser i förening utöver sin tjänst som lärare på
Friidrottsgymnasiet i Falun.
Gösta Gärdins Ungdomsfond
tilldelades Bengt Boogh, Östersund- Frösö Fäktklubb. Bengt har en egen
aktiv karriär, varit chefstränare för militära landslaget och tränar nu klubben
för att föra den mot toppen.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
tilldelades Vanessa Kamga, Uppsala IF Friidrott och David Olsson, FIFH
Malmö, bordtennis, parasport.
Vanessa började med basket men övergick till friidrott, kula, har svenskt
juniorrekord (2017) och gick till final i JEM.
David har en medfödd muskelsjukdom och är rullstolsburen. Han har en
gedigen meritlista, SM-medaljer som junior och senior, har spelat i landslaget
med internationella framgångar, bl a silver i European Para Youth Games.
RV:s Jubileumsfond
tilldelades Mathias Hansson IFK Ystad Fotboll. Ungdomstränare,
ungdomssamordnare och styrelseledamot i föreningen med många uppdrag.
Sven Thofelts stipendium
tilldelades Evgueni Luotkov och Galina Luotkov, Isdala Konståkningsklubb,
Göteborg.
Båda tränare och verksamma som tränare och idrottsledare i mer än 40 år
för konståkare på alla nivåer.
Torsten Tegnerstipendiet
tilldelades Henrik H Brandt, Danmark., journalist. Direktör för Idraettens
Analyseinstitut, ansvarig för Play the Game och för Videncenter for
folkeoplysning.
Mer om 2017 års stipendiater finns att läsa i Sommarbulletinen 2018.
➢
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Årsmötet 2018
Årsmötet hölls på GIH, Stockholm med ett drygt 50-tal närvarande. Gäst
var Peter Reinebo, verksamhetschef SOK, som berättade om OS i
Pyeonchang och om framtida OS-satsningar.
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg Kerstin Rosén till ordförande på ett år, omval, och
Christina Ericsson, nyval, Nils-Rune Nilsson, omval, och Jan Engström, nyval,
till ledamöter alla på två år.
Noterades att Anders Lundin, Ing-Marie Leidhammar och Böret Karman
Pallin är valda till årsmötet 2019.
Torsten Friberg avtackades efter närmare 10 år som sekreterare.
Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer Peter Ek, omval 1 år, och Rune Lidholm, omval
1 år (ersättare).
Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning Calle Myrsell, nyval, (sammankallande), Eva
Eliasson, omval, och Christina Liffner, omval, samtliga på 1 år.
Slutord
Att hålla kontakt inom föreningen med hemsida, Bulletiner och nyhetsbrev
samt några kamratträffar utöver årsmötet har varit fortsatt viktigt.
Föreningens hemsida är i första hand en viktig dokumentation av
föreningens verksamhet. Den uppdateras kontinuerligt och försöker
samtidigt vara aktuell. Föreningens RV-profiler, som presenteras på hemsidan
liksom i Bulletinen, har varit mycket uppskattade. Styrelsen ser gärna att
medlemmarna uppmärksammar oss på aktiviteter som kan vara intressanta
och tillskriver oss om detta. En del av de artiklar som kommer i Bulletinen
har tillkommit på uppslag av medlemmar.
➢
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Att förvalta och dela ut stipendierna är ett annat viktigt ansvar. Arbetet med
permutation för mera tidsanpassade stipendier har fortsatt och fortsätter.
Målsättningen är ett färre antal stipendier och med ett större belopp att
utdela per stipendium.
Ett antal uppskattade kamratträffar har genomförts. Kamratträffar kan vi
tillsammans med medlemmarna göra flera och alla är välkomna med förslag.
Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2018 fått
leda föreningens arbete och åtaganden, en både inspirerande och intressant
uppgift.

Stockholm i april 2019
Kerstin Rosén Jan Engström Christina Eriksson
ordförande
Ing-Marie Leidhammar

Anders Lundin

Böret Karman Pallin

Nils-Rune Nilsson

➢
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Förenklat årsbokslut

för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Föreningen Riksidrottens Vänner 802002-8141

Innehållsförteckning
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar

Sid
2
3
4
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 2(5)

Resultaträkning

Not

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

1

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

2

2018 01 01 2016 07 01
2018 12 31 2017 12 31

30 550
50 000
2 050
82 600

43 159
551 961
17 924
613 044

-224 802
-30 000
-122 345
-4 810
-381 957

-348 133
30 000
-334 544
-970
-713 648

-299 357

-100 604

379 002
9

843 416
-285

Över-/underskott efter finansiella poster

79 654

742 527

Skatt

-82 219

-158 847

Årets över-/underskott

-2 566

583 680

Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141
Balansräkning
Tillgångar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Sid 3(5)

Not

4

Eget kapital
Balanserat över-/underskott
Årets över-/underskott
Summa eget kapital
Skulder
Fondmedel RF
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

5
6

2018 12 31

2017 12 31

13 910
3 220 593
474 517
3 709 020

240 400
3 261 682
424 577
3 926 659

3 753 267
-2 566
3 750 701

3 169 586
583 680
3 753 267

22 998
-69 679
5 000
-41 681

14 545
158 847
0
173 392

3 709 020

3 926 659

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 4(5)

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Det förenklade årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd K1 (BFNAR
2010:1).
Principerna år oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisningen av lämnade stipendier ur RFs fonder redovisas över resultatet då RF har överlåtit
fonderna till RV.
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Not 1 Gåvor och bidrag

2018 01 01
2018 12 31

2016 07 01
2017 12 31

RF-bidrag
Bidrag 100-års jubileumet
Överlåtelse fondmedel från RF
Övrigt

50 000
50 000

50 000
95 000
403 961
3 000
551 961

Not 2 Verksamhetskostnader

2018 01 01
2018 12 31

2016 07 01
2017 12 31

Medlemstidning
Hemsida
Årsmöte, medlemsmöten
Lämnade gåvor

-159 905
-47 110
-17 787
-224 802

-216 532
-60 000
-62 446
-9 155
-348 133

Not 3 Finansiella intäkter

2018 01 01
2018 12 31

2016 07 01
2017 12 31

Realisationsresultat vid försäljningar
Utdelning aktier
Räntor
Not 4 Finansiella placeringar
Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga placeringar

34 944
343 979
79
379 002

485 372
3 58 044
843 416

Bokfört värde

Bokfört värde

3 211 612
8 981
3 220 593

3 252 701
8 981
3 261 682

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
802002-8141
Not 5 Fondmedel RF

Sid 5(5)
2018 12 31

Belopp vid årets ingång
Tillförda medel
Tillförd avkastning
Lämnade stipendier
Överlåtelse av fondmedel från RF till RV
Belopp vid årets utgång

2017 12 31

-

403 961
-403 961
-

Not 6 Övriga skulder

2018 12 31

2017 12 31

Ej utbetalt stipendium

5 000
5 000

-

Stockholm

2019

Kerstin Rosén (ordförande)

Anders Lundin (vice ordförande)

Nils-Rune Nilsson

Böret Karman-Pallin

Ing-Marie Leidhammar

Christina Ericsson

Jan Englund
Revisionspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats 2019
Peter Ek
Auktoriserad revisor
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Hallå där Karin Mattsson!
Fostrad inom ridsporten och en ung kraft som efter tio år som
ledamot i Riksidrottsstyrelsen blev uppmärksammad ny ordförande vid
33 års ålder. Vad fick dig att anta utmaningen? Och vad fick dig att välja
att kliva av tio år senare?
- Jag tyckte, och tycker fortfarande, att idrottspolitiskt arbete och att jobba
för att stödja idrottsrörelsen är otroligt roligt, stimulerande och viktigt.
Även om jag själv då tyckte att jag var något ung så förstod jag samtidigt att
den här möjligheten kanske inte kommer tillbaka, och jag kände ett mycket
fint stöd från omgivningen. Att jag bestämde mig för att lämna efter tio år
berodde på att jag tror att man har en viss tid när man är som bäst, och jag
hade bestämt mig redan från början att jag ville ”gå hem från festen när den
var som roligast”, och hellre sluta lite för tidigt än lite för sent. RF har betytt
så mycket för mig, så jag ville verkligen känna att jag gav allt hela tiden under
uppdraget. Men enkelt var det inte, jag hade absolut haft energi kvar för ett
par år till (och det var ju så jag ville att det skulle kännas…).
Med några års perspektiv– du avgick 2015 – vad är du mest stolt över
att ha bidragit till?
- Statsanslaget hade många öronmärkningar som i alldeles för hög grad
styrde vad pengarna skulle gå till, och därmed ”tog bort” ansvar och
möjligheter för RS och RF-stämman att prioritera och rikta resurser och
arbete.Vi lyckades få bort nästan alla öronmärkningar, vilket byggde på ett
förtroende från Riksdag och Regering.
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- Vi skapade också former för dialog med SF och DF som bidrog till en mycket
bättre ömsesidig kommunikation, och därmed bättre klimat och beslut. I
början kunde jag få läsa i DN vad något SF tyckte om oss, utan att vi alls talat
med varandra – och så ville vi inte ha det.
Du har/har haft många förtroendeuppdrag både inom och utanför
idrotten…. Finns det något typiskt som kännetecknar uppdragen inom
idrotten?
- Idrotten pågår sju dagar i veckan, kvällar och helger, år efter år på ett sätt
som i princip inga gör – vilket skapar ”tryck”, tempo och puls precis hela tiden.
Det finns också ett väldigt speciellt engagemang inom idrottsrörelsen, med alla
ledare som verkligen brinner för sin idrott och sitt uppdrag. Komplexiteten är
också hög i många avseenden, och idrotten spänner över nästan alla
samhällsområden. Jag har idag en otrolig glädje av mina erfarenheter från RFtiden i mina andra uppdrag.
I höst har du valts till ordförande i Svenska Skidförbundet. Grattis! Du
har nyss tillträtt, men har du redan hunnit reagera över något, och/eller
blivit överraskad?
- Tack! Jag känner Svenska Skidförbundet ganska väl från min tid inom RF, men
det är ett välskött förbund som jag tycker ”har allt”. Traditionella och folkkära
grenar i kombination med yngre och nyare grenar, olympiska och icke
olympiska grenar, yttersta världselit ihop med populär rekreationsidrott, ett
rikt föreningsliv tillsammans med framgångsrika kommersiella samarbeten
o s v. Den blandningen tilltalar mig. Jag har åkt skidor sedan jag var liten (det
var min första idrott), så detta känns superkul!
Vilka utmaningar står skididrotten inför?
- Tillgänglighet i flera avseenden.Vi är beroende av snö för vår sport, så klimatoch hållbarhetsfrågor arbetar vi mycket med både själva och tillsammans med
våra partners. För skidsporten blir det väldigt påtagligt.
- Det får heller inte blir för omständligt och dyrt att åka skidor – helt enkelt
inte kosta för mycket och vara för svårt att prova på och att fortsätta.
Något som övriga idrotten kan lära av skididrotten?
- Överhuvudtaget tror jag att vi generellt har mycket att lära av varandra
idrotter emellan.
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- Att arrangera mästerskap är en sak som SSF är väldigt duktiga på. Lika så
våra satsningar ”Alla på snö” och ”Alla barn har rätt” är fina. Det görs också
jättebra jobb med tester och forskning ihop med framför allt
Mittuniversitetet kopplat till bl a alpint och längd.
Vad står närmast på agendan?
- Precis i skrivande stund är det att förbereda våra remissvar inför RFstämman. Men givetvis vår kommande fantastiska VM-vinter, med ett alpint
VM på hemmaplan i Åre i februari som lite pricken över i – det blir speciellt!
Blir det mer tid i spår och backar för dig själv nu? Vad är viktigt för dig
själv att prioritera under vintern/våren?
- Ja det hoppas jag verkligen! Jag flyttade hem till Frösön förra sommaren
(2017), och ett av huvudskälen redan då var att jag ville få mer tid att åka
skidor och vara i Härjedalen och i Åre – så redan förra vintern blev det
mera skidor än på länge.
- En vän och jag äger och driver en ridanläggning, Frösö Hästgård, så det är
superkul att utveckla den verksamheten. Jag tar med mycket idéer från
strategiarbetet vi gjorde i RF!
- Och självklart ska jag se mycket skidåkning på högsta nivå, både framför
TV:n och i verkligheten.
Tack för pratstunden Karin - och lycka till framöver!
Cicki Eriksson

Karin Mattsson
Bakgrund: fd ordförande i RF m m
Född: 1972
Familj: Sambo Kristian
Bostadsort: Frösön
Favoritsport: Ridning och skidåkning
Fritidsintresse: Ridning (egen häst),
min hund Max, skidåkning, familj och
vänner
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Läs om aktuella RV-profiler
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i Riksidrottens
Vänner, så kallade RV-profiler. De senaste profilerna är Walter Rönmark,
tidigare ordförande i Svenska Bordtennisförbundet m m och Per Sjöstrand
med en gedigen idrottsbakgrund inom gymnastiken.

Walter Rönmark

Per Sjöstrand

Nu gör vi en paus med att presentera RV-profiler, men det finns många
spännande RV-profiler att läsa om på hemsidan www.riksidrottensvanner.se.
Samtliga profiler finns under fliken Medlemmar.

Dags att betala medlemsavgiften för 2019!
För att undvika påminnelser till dig uppmanas du att snarast möjligt,
dock senast 31 mars betala avgiften 100 kronor till RV:s bankgiro
826-3923, plusgiro 15 44 80 – 8 eller swish 123 068 1957 (ange alltid
ditt namn, oavsett betalningsform).
Har vi din e-postadress?
Vill du vara säker på att få all aktuell information från RV är det viktigt
att vi har din e-postadress.
Skicka den, ny eller ändrad, till medlemsansvarige Lars Allert,
lars.allert@gmail.com.
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RV gratulerar - födelsedagar 1 april - 30 juni 2019
50 år
Jan Olsson, Älta, 28 juni
55 år
Kristiina Pekkola, Malmö, 4 april
60 år
Ulla Gustavsson, Stockholm, 6 maj
Lotta Falkenbäck, Helsingborg, 22 maj

Ing-Marie Leidhammar

65 år
Ing-Marie Leidhammar, Stockholm, 31 maj
70 år
Ann-Katrin Olsson, Höör, 25 april
Inger Steen, Nacka, 6 maj
Tomas Persson, Uppsala, 17 maj
Sotirula Landys, Solna, 22 juni
Bertil Eek, Falun, 28 juni
75 år
Gun Svensson, Jönköping, 6 april
Lars Edvall, Täby, 14 april
Ove Karlsson, Hägersten, 25 april
Walter Rönmark, Sundsvall, 5 maj
Karin Lundgren, Göteborg, 19 maj
Rune Lidholm, Hägersten, 11 juni
80 år
Christina Haarlem-Lagerwall, Stockholm, 8 april
Björn Swartswe, Stockholm, 15 april
Leif Kugelberg, Åsbro, 24 april
Airi Rovio-Johansson, Partille, 28 maj

Rune Lidholm

Christina Haarlem-Lagerwall
➢
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RV gratulerar - födelsedagar 1 april - 30 juni 2019
85 år
Bengt Andersson, Falkenberg, 8 april
Curt-Erik Hermansson, Nora, 24 juni
Lars Tegner, Jönköping, 30 juni
90 år
Bo Gustafsson, Farsta, 23 april

Nya RV-medlemmar
Lars Carlsson, Hisings Backa
Kerstin Brodin, Stockholm
Leif Larsson, Dalarö
Roiene Engdal, Halmstad
Lena Wallin Kantzy, Spånga
Jane Sörman, Stockholm
Siw Johansson, Stockholm
Karin Persson, Saltsjö Boo
Hans Drugge,Vega
Lars Wennerholm,Vreta Kloster
Susanne Söderholm, Strängnäs
Sture Gustafsson,Vara
Michael Thorén, Motala
Inge Blomberg, Idre
Cinnika Beiming, Södertälje
Sture Espwall, Frösön
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Peter Ström, Nyköping
Håkan Ryholt, Skarpnäck
Karl-Erik Nilsson, Uddevalla
Urban Mesch, Stockholm
Göran Patriksson, Mölndal
Eva Purvin, Älvsjö
Johan Fyrberg, Djursholm
Ulla Persson, Lidingö
Karin Dahl, Farsta
Jan Olsson, Älta
Jane Meckbach, Huddinge
Christer Wohlin, Spånga
Marcus Norman, Stockholm
Ulf Bjöns, Knivsta
Lars Ekengren, Söderhamn
Curt Einarsson, Tjureda

Föreningen Riksidrottens Vänners styrelse
Kerstin Rosén, ordförande Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. 08-768 85 45,
mob 070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin, vice ordförande, Larsbergsv 36, 181 39 Lidingö. Tel. 08-767 44 94
mob 070-5296110, e-post: anderslundin5@gmail.com
Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Sickla kanalgata 65, 120 68 Stockholm.
Tel 070-6934474, e-post: Ingmarie.Leidhammar@telia.com
Böret Karman-Pallin, sekreterare,Värmlandsv 236, 123 48 Farsta. Tel. 08-724 97 71,
mob 070-7696872, e-post: boretkarman@gmail.com
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Hamnv 13, 181 66 Lidingö. Tel. 08-731 93 59,
mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Christina Ericsson, ledamot, Prostkvarnsg 58, 554 46 Jönköping. Tel. 070-450 54 05,
e-post: 036.121605@telia.com
Jan Engström, klubbmästare, Djäknebergsgatan 9 B, 172 32 Västerås. Tel 021-33 14 57,
mob 070-6716853, e-post: jan.engstrom@rf.se
Lars Allert, matrikelansvarig, Sylvestergatan 13, 125 71, Älvsjö, Tel 0739-77 72 31,
e-post: lars.allert@gmail.com (adjungerad)
Valberedning
Carl-Åke Myrsell (sammankallande): Kummelv 21,167 64 Bromma, Tel 08-621 12 24,
e-post: calle.myrsell@gymnastik.se
Eva Eliasson, Kungsbro Strand 21, 112 26 Stockholm. Tel 0723 - 070 752,
e-post: eva.ma.eliasson@gmail.com
Christina Liffner, Domherrevägen 4, 722 23 Västerås, Tel 070 - 522 09 05,
e-post:c.liffner@bahnhof.se
Hedersledamöter
Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås.
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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Föreningen RV
Riksidrottens Vänner

