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Sid 33

ORDFÖRANDENS INLEDNING

Årstidernas och
organisationernas växlingar
När jag skriver detta har havet av vitsippor bytts ut mot mark av gula
gullvivor. Häggen blommar och doftar bedövande. Syrenerna har ännu inte
slagit ut, så i år har skomakaren lite semester. Fåglarna sjunger och ljuset
återvänder. Det är en förunderlig och fantastisk tid tycker jag, trots kliande
björkpollenögon.
Även organisationer, liksom relationer, kan/bör ha ”årstidsväxlingar”. RV
bildades 1916. Några herrar som skulle lämna överstyrelsen och dess
samkväm med glada kamrater och god mat och dryck därtill bildade RV
som blev deras nya mötespunkt. RV fann sina former, växte långsamt och
relativt stabilt. Då var man 12 personer, idag är vi ca 370 medlemmar.
Förnyelser har skett långsamt och successivt. Kvinnliga medlemmar fr o m
1964, bulletinen kom. För tio år sedan gjordes ”ett ryck”. På Anders
Lundins initiativ startades en hemsida och nyhetsbrev. Bulletinen fick ett
rejält ansiktslyft. Tack Anders för det och för dina uppskattade och
värdefulla tio år i styrelsen som kommunikationsansvarig och vice
ordförande! Anders avgick vid årsmötet. Samtidigt som vi då hälsade Erwin
Apitzsch välkommen som ny ledamot. Presentation finns på annan plats.
Efter en tid stannar ofta organisationen upp, känner sig trygg, mår bra,
”det trygga hörnet”. Då är det dags för eftertanke, lite analys, se nya
möjligheter. Att vara nöjd är skönt, att vara liknöjd - en fara.
➢
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Alla RV:s medlemmar har fått enkäten ”om Riksidrottens Vänner i
framtiden - Vart är vi på väg?” Det ska bli spännande att läsa vad ni tycker.
(I skrivande stund är det fortfarande maj.)
Hur kan vi utvecklas som kamratförening och tillsammans formulera en
vision mot 2026 då RV blir 110 år?
Rörelse och inte rörelse
Jag blir ledsen när jag läser medias många rapporter om att vi rör oss för
lite, barn, ungdomar, vuxna, äldre. Detta trots att vi vet så mycket om
betydelsen av fysisk aktivitet.
Häromdagen läste jag om min hemmaförening Turebergs FK (friidrott)
som startat en seniorgrupp, 35+. Allmän uppvärmning, joggning i form av
löpskolning och som avslutning prova en friidrottsgren. Åldersspann
40-60+. Jo det finns många positiva exempel, men de är för få.
Har du läst Anders Hansens bok Hjärnstark? Jag kan varmt rekommendera
den. Kreativitet, stress, fokus, minne, hälsosamt åldrande för hjärnan –
några ax- ordplock vad boken tar upp som borde läsas av många politiker
också.
Sommaren står för dörren.
Även som pensionär är det för mig en tid för avkoppling, rörelse, tid att
umgås, tid att upptäcka. Har du tänkt på att
en ledsen vän ofta inte har energi att ta
kontakt? En glad och frisk desto mera.
Jag önskar er alla en skön, aktiv,
avkopplande sommar, med vackra
soluppgångar och vackra solnedgångar och
andra fina minnen en sommar kan skapa!
Kerstin Rosén
Tack för ert förtroende att fortsatt få vara RV:s
ordförande! Det är en glädje för mig.
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Många mästarmöten på årsmötet
Ordförande Kerstin Rosén hälsade ett femtiotal medlemmar välkomna till
föreningen RV:s 102:a årsmöte, fredagen den 12 april 2019. Liksom ifjol hölls
förhandlingarna på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Kvällen
inleddes med mingel, lite tilltugg, många kära återseenden och sannolikt en del
tillbakablickar och fina minnen från rika idrottsliv.
I vimlet syntes en hel del medaljörer från svenska seniormästerskap i olika
idrotter. Inte minst föreningens hedersledamot Lennart Jonsson som, förutom
ett antal brons- och silvermedaljer, ståtar med SM-guld på 400 meter 1959.
Likaså styrelsens Cicki Ericsson har en SM-medalj att vara stolt över. 1975
representerade hon Vänersborgs Vattenskidklubb och bärgade ett silver i
vattenskidor (trickåkning). Ett antal guldmedaljer i prisskåpet har Jupp Ripfel,
cykel som i CK Falkens färger bl a vann Linjeloppet 180 km såväl 1965, 1966,
1970 och 1971.
Även en åttafaldig SM-vinnare i höjdhopp fanns på plats. Stig “Stickan”
Pettersson dominerade grenen i Sverige mellan åren 1956 och 1964 och vem
minns inte hans bataljer med amerikanen John Thomas i internationella
sammanhang. 2.16 lyder Stigs personliga rekord som sattes 1962.
➢
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Squash var också närvarande genom Pyttan Asplund som vann SM-guld i
lag med Sankt Erik SRC säsongen 1975/76 och året före knep hon en
silvermedalj individuellt och representerade då Uppsala SRC. En
mötesdeltagare som behållit formen även efter den mest aktiva karriären är
onekligen kanotisten och Västeråsaren Olle Köpsell. Det vittnar inte mindre
än tio Veteran-SM-guld om.
Sist, men inte minst, svenska mästaren 2018 i
grötkokning, tillika valberedningens
sammankallande, Carl-Åke Myrsell tycktes
trivas i sällskapet. Calle kan t o m titulera sig
världsmästare då han tog den åtråvärda titeln
samma år i Carrbridge i norra Skottland.
Sannolikt byter vi därför ut de salta pinnarna
mot världsmästargröt under nästa års mingel.
På gästlistan fanns också två av årets
stipendiater. Professor Jan Lindroth som tilldelades RV-stipendiet samt
Jacob Ekström,Västerås CK som tilldelades stipendiet från Olga och Gösta
Olanders Minnesfond. Mer om stipendieverksamheten och årets
stipendiater på annan plats i Bulletinen.
Efter sedvanlig parentation inleddes så
årsmötet under ledning av årsmötesordföranden, tillika RV-medlemmen, Christer
Pallin.Vad som avhandlades går att läsa i
årsmötesprotokollet på annan plats i denna
publikation.
Från RV:s verksamhetsplan 2019 lyfte Kerstin
Rosén särskilt fram styrelsens projekt RV 110
år 2026. Syftet är att få medlemmarnas synpunkter på vad vi bör utveckla
och göra bättre för att vara en förening för framtiden som tillgodoser
medlemmarnas intressen. I ljuset av att styrelsen tvingades ställa in den
planerade kamratträffen i Strömsholm den 15 maj på grund av för få
deltagare känns detta projekt särskilt angeläget.Vad vill vi och vart är vi på
väg?
➢
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När du läser detta har du fått mer information och uppmanats att svara på
några frågor som stöd för styrelsens fortsatta arbete.Vi återkommer
självfallet om utfallet av frågorna i allmänhet och projektet i synnerhet.
Innan den planerade filmvisningen förrättade Lars Allert, med lysande
assistans av Rune Lidholm, lottdragning, av tidigare under kvällen utdelade
gratislotter. Fem glada vinnare fick välja böcker med idrottsanknytning från
SISU Idrottsböcker.
Avslutningsvis visades exklusivt för RV:s medlemmar den första delen av
Jens Linds hyllade dokumentärserie i tre delar om ishockeyns historia.
Samtliga delar har nu också visats i SVT. Efter den uppskattade filmvisningen
inbjöds så medlemmarna till den sedvanliga kamratmåltiden i GIH:s
restaurang där den idrottsliga samvaron kunde fortsätta ytterligare någon
timme.
Jan Engström

Styrelsen som
valdes på årsmötet.
Främre raden fr v:
Böret Karman
Pallin, Cicki
Ericsson, Kerstin
Rosén och IngMarie Leidhammar.
Bakre raden fr v:
Erwin Apitzsch, Jan
Engström och NilsRune Nilsson.

➢
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Jan Lindroth RV-stipendiat 2019
I samband med RV:s årsmöte delades flera stipendier ut. På plats var Jan
Lindroth, professor i historia och särskilt idrottshistoria, som tilldelades RVstipendiet på 25 000 kronor. Stipendiet ska ”Hedra en man eller kvinna, vars
ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling”.
Jan Lindroth har särskilt lagt tonvikt på den svenska idrottens tidiga
utveckling under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han är en
folkbildare som har spridit kunskap om svensk idrotts historia utanför
vetenskapssamhället, till idrotten. Han är också en ledare av stora format
och har genomfört ett stort antal idrottshistoriska seminarier och fått
igenom tio doktorander. Han har också startat och varit ordförande i 27 år
för Svenska idrottshistoriska föreningen. Jan Lindroth är den självklara
ledaren för idrottshistoria – ”Mr Idrottshistoria”. Debatterar/t nutida
idrottsfrågor – t ex dopningen.
Enligt statuterna ska prissumman för RV-stipendiet skänkas vidare till ett
ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat. Jan Lindroth valde att
skänka pengarna till Svenska idrottshistoriska föreningen.
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På plats var också Jacob Ekström,Västerås
CK, som tilldelades ett stipendium på
10 000 kronor ur Olga och Gösta Olanders
Minnesfond. Stipendiet ska gå till ”unga lovande
flickor och pojkar som bedriver idrott och som är
bra ej enbart på idrottsbanan utan också i skolan,
arbetet och kamratkretsen”.
Jacob tävlar i cross-country, enduro och
downhill. Han är kvalificerad som ende svensk
till U21 i Världscupen i Enduro 2019. Han har
tagit en 2:a plats vid Enduro SM för juniorer
och blev 4:a totalt i Svenska Cupen U21.
Jacob tar studenten 2019 då han avslutar
teknikprogrammet på ABB Industrigymnasium i Västerås. Jacob bor på en
bondgård där han hjälper till med djur, gårdsarbete och bygger egna banor
att träna på.
Ett likadant stipendium på 10 000 kronor ur Olga och Gösta Olanders
Minnesfond tilldelades Tilda Colleen, Kristianstads Handbollsflickor. Tilda
var uttagen i Skånelaget 2018, spelar i Sverige Cupen och var vinnare i
Åhus Beachhandboll 2018. Tilda har blivit utsedd till matchens lirare i alla
steg under USM 2016-18.
Nu är hon uttagen till Svenska Handbollförbundets riksläger samt antagen
till Nationella Idrottsutbildningen handboll, gymnasiet. Tilda har gått
domarutbildning och dömer handboll för yngre barn.
Cindy Rudin, Umeå fäktklubb, tilldelades Gustaf Lindenbaum Stipendiet
på 5 000 kronor. Stipendiet tilldelas: ”Förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare
för vidareutbildning”.
Cindy föreslogs av sina fäktare: ”Hon är en inspirationskällare och god
förebild för oss alla i klubben. Hon är stöttande, uppmuntrande och får oss att
lita på oss själva. Hon ger aldrig upp”. ”På fem år har Cindy gått från att vara
glad amatör som ville hjälpa alla till att nu vara en tvättäkta fäktmästare helt
på egen drivkraft, och med egna pengar”.
➢
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Anders tackade för sig efter tio år

I samband med
RV:s årsmöte
lämnade Anders
Lundin styrelsen.
Kerstin Rosén
tackade för fina
insatser.

Anders, nu har du lämnat RV:s styrelse efter tio år, vad har det
uppdraget betytt för dig?
Att arbeta i RV:s styrelse är att ha en fot kvar i idrottsrörelsen. Det har
känts bra och viktigt efter mer än 35 års yrkesverksamhet inom idrotten. I
styrelsen och på olika medlemsträffar har jag fått träffa nära arbetskamrater
och andra idrottsledare som jag tidigare aldrig mött – alla med lång och
gedigen erfarenhet av arbete med idrott.
Mina arbetsuppgifter har mest handlat om RV:s kommunikation – Bulletinen,
nyhetsbrev och hemsidan. Jag gillar att skriva och att vara med att
regelbundet fylla vår Bulletin med läsvärt material. Kul och lärorikt att jobba
med vår redaktör Marie Louise Bergh, som jag tidigare arbetade tillsammans
med på RF-kansliet ett antal år.
Sammantaget har det varit ett mycket stimulerande uppdrag att vara en del
av RV:s styrelse.
➢
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Nämn några höjdpunkter under åren?
Jag har alltid sett fram emot att delta i styrelsens möten, som blivit något
av en kamratträff.Vi känner varandra väl efter olika arbetsuppgifter
tidigare i RF. Stämningen är alltid god och hjärtlig och uppgifterna har
känts meningsfulla.
100-årsfesten på Bosön blev en mycket lyckad dag och de nordiska
kamratträffarna har alltid haft intressant program och tillfällen till
minnesvärda möten med olika idrottsprofiler. Särskilt minns jag vårt eget
möte i Göteborg 2013 och mötet i Oslo 2017.
Du kom på idén att lyfta fram våra ”RV-profiler”. Det har hittills
blivit 63 stycken – vad säger du om den samlingen?
Varje medlem i RV är ju en riktig profil, någon som ofta arbetat nästan
hela sitt liv med idrottsuppdrag. Mycket spännande människor! Att få läsa
och lyfta fram vad som betytt mycket i dessa personligheters liv är
jätteintressant. Den samling RV-profiler vi nu har på vår hemsida är ett
unikt dokument med 63 idrottsledares egna berättelser om sitt
engagemang i idrottsrörelsen.
Vi gjorde ett uppehåll nu under våren men jag hoppas att styrelsen tar
initiativ till att fortsätta presentera RV:s medlemmar som RV-profiler. Jag
kommer att läsa med största intresse!
Vad ser du fram emot närmast?
I sommar hoppas jag kunna resa till nordiskt möte i Odense och träffa
både svenska och nordiska idrottsvänner. Troligen fortsätter jag och min
fru direkt till Italien för en veckas vandring i Alperna. Att sedan strosa
omkring vid sommarhuset i skärgården och ta några dopp i havet är ett
”måsteprivilegium”. Sommarkonsert med den kör jag sjungit i under 20
år och någon intressant kamratträff i RV i höst står också på framtidens
att-göra-lista.
Tack för gott samarbete under tio RV-år!
Avslutningsvis vill jag tacka alla positiva RV-medlemmar som med glädje
ställt upp på intervjuer och skrivuppdrag. Tack styrelsekamrater för
hängivet jobb och roliga styrelsemöten, tack Kerstin för gott ledarskap
och tack Marie Louise för ditt arbete att göra en läsvärd tidning,
nyhetsbrev och en informativ hemsida.
Jag lovar att jag ska fortsätta vara en aktiv och närvarande RV-medlem.
11
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Erwin Apitzsch, ny ledamot
i RV: styrelse
Erwin Apitzsch, Lund, valdes till ny ledamot i RV:s
styrelse efter avgående Anders Lundin.
Erwin är leg psykolog och docent i idrottspsykologi
och har bland annat varit verksam som
universitetslektor vid Lunds universitet mellan
1993-2012. Han är numera egenföretagare i idrottspsykologi.
Erwin har en gedigen meritlista när det gäller olika förtroendeuppdrag
inom idrotten. Han har bland annat varit ledamot i Sveriges Akademiska
Idrottsförbund, SAIF, 1974-2018 och GS i Europeiska Förbundet för
Idrottspsykologi 1983-2003. På nationell nivå är han ordförande i SVEBI
(Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig
Idrottsforskning). Erwin har också ett antal lokala förtroendeuppdrag på
sin meritlista, bland annat som ordförande i LUGI Alliansen.
Erwin har ett brett internationellt och nationellt nätverk och ser med
entusiasm fram emot uppdraget i RV.

Erwin är en synnerligen flitig
motionär. Han har avverkat inte
mindre än 44 Vasalopp - i svit. På
bilden har han just sprungit
Lidingöloppet.
➢
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Mingel och middag på RV:s årsmöte………
RV bjöd inte bara på årsmöte utan också på mingel och middag i
restaurangen på GIH. Här bjuder vi på lite bilder från eftermiddagen och
kvällen.

Ankomst till GIH.

Lottutdelning till alla.

Glada miner.
13
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Trevlig middag.

Glad ordförande.

Spännande samtal.
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Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners årsmöte
den 12 april 2019 på Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH,
Stockholm.
§1. Mötets öppnande och parentation
Föreningens ordförande Kerstin Rosén hälsade närvarande medlemmar
varmt välkomna till föreningens årsmöte samt förklarade det 102:a årsmötet
öppnat.
Riksidrottens Vänner har under verksamhetsåret nåtts av meddelandet att
nedanstående medlemmar avlidit sedan förra årsmöte.
Willy Candemyr, Huskvarna, 85 år
Jan Eriksson, Täby, 81 år
Ivan Egerstål, Frösön, 96 år
Lennart Jelbe, Stockholm, 78 år
Björn Schullström, Nora, 87 år
Stellan Mohlin, Stockholm, 92 år
Stig Reinodt, Strängnäs, 93 år
Torsten Wikenståhl, Huddinge, 85 år
Ture Widlund, Stockholm, 84 år
Karl-Ivar Fahlén, Uppsala, 87 år,
Kari Marklund, Linköping, 80 år
Ulf Lindberg, Lidingö, 73 år
Barbro Jungstedt, Lidingö, 90 år
Bengt Wallin, Saltsjöbaden, 87 år
RV:s bortgångna medlemmar hedras med en tyst minut.
§2. Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar antecknade sig på närvarolistan som skickades
runt.
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden med de närvarande medlemmarna enligt bilaga
till originalprotokollet.
➢
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§3. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslutade
att fastställa föreliggande föredragningslista.
§4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Föreningens ordförande Kerstin Rosén informerade om kallelseförfarandet,
som skett via Vinterbulletinen 2019 som distribuerats under vecka 13 per
post till samtliga medlemmar.
Årsmötet beslutade
att anse årsmötet behörigen utlyst.
§5. Nya medlemmar hälsas välkomna
Under året har Riksidrottens Vänner fått 31 stycken nya medlemmar vilka
hälsades välkomna till föreningen.
§6. Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog Christer Pallin till mötesordförande.
Årsmötet beslutade
att välja Christer Pallin till mötesordförande.
§7. Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Böret Karman Pallin till sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslutade
att välja Böret Karman Pallin till mötessekreterare.
§8. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
Valberedningen föreslog Marianne Söderberg och Jan Engström att jämte
mötesordförande justera protokollet.
Årsmötet beslutade
att välja Marianne Söderberg och Jan Engström att jämte mötesordförande
justera protokollet.
17
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§9. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
året
Mötesordförande informerade att Verksamhetsberättelsen i sin helhet
finns redovisad i sin helhet på sidorna 22-27 i utsända handlingar/
Vinterbulletinen 2018. Ingen mötesdeltagare begärde ordet vid
genomgången av berättelsen.
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga verksamhetsberättelse till handlingarna.
§10. Behandling av ekonomisk redogörelse för 2018
Föreningens skattmästare Ing-Marie Leidhammar redogjorde kortfattat
för den ekonomiska redogörelsen.
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga årsbokslutet till handlingarna.
§11. Behandling av revisorernas berättelse
Peter Ek, auktoriserad revisor från Grant Thornton, föredrog
revisionsberättelsen och noterade att styrelsen har god ordning på de
ekonomiska handlingarna och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna
§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhets-/
räkenskapsåret.
§13. Behandling av styrelsens förslag och förslag till styrelsen som
inlämnats inom lagstadgad tid.
Inga förslag från styrelsen eller övriga förslag har inkommit.
➢
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§14. Fastställande av medlemsavgift för det kommande
verksamhetsåret
Årsmötet beslutade
att behålla medlemsavgiften för 2019 oförändrad alltså 100 kr/
medlem.
§15. Verksamhetsåret 2019
Föreningens ordförande Kerstin Rosén redovisade verksamhetsplanen
för 2019.
Årsmötet beslutade
att godkänna den presenterade verksamhetsplanen för 2019.
§16. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Carl-Åke Myrsell informerade om arbetet
i valberedningen och presenterade därefter valberedningens förslag till
styrelse.
Årsmötet beslutade, på förslag av valberedningen, att
att till ordförande för en tid av 1 år omvälja Kerstin Rosén, och
att till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år omvälja Böret Karman Pallin
och Ing-Marie Leidhammar och på nyval välja Erwin Apitzsch, samt
att till protokollet notera att Christina Ericsson, Jan Engström och
Nils-Rune Nilsson är valda till årsmötet 2020.
§17. Val av revisor och en ersättare
Årsmötet beslutade, på förslag av valberedningen,
att till revisor för en tid av 1 år omvälja Peter Ek, och
att till ersättare för en tid av 1 år omvälja Rune Lidholm.
§18. Val av valberedning
Hedersledamoten Bertil Sjöstrand föreslog omval av samtliga i
valberedningen.
19
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Årsmötet beslutade
att till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år omvälja Calle Myrsell
(sammankallande), Eva Eliasson och Christina Liffner.
§19. Avtackning, stipendieutdelning och årsmötets avslutning
Mötesordförande Christer Pallin tackade för förtroendet att fått leda
dagens förhandlingar och överlämnade klubban till föreningens ordförande
Kerstin Rosén som avtackade Anders Lundin som avgick efter tio år i
styrelsen som ansvarig för informationsfrågorna.
Föreningens stipendieansvarie Nils-Rune Nilsson redogjorde för
stipendiehanteringen samt det pågående arbetet med permutationen.
Nedanstående stipendier delades ut vid dagens årsmöte.
RV:s stipendium på 25 000 kr delades ut till professor Jan Lindroth som
meddelade att pengarna kommer att skänkas till Svenska Idrottshistoriska
Föreningen.
Jacob Ekström,Västerås CK, och Tilda Colleen, Kristianstads
Handbollsflickor, tilldelades ett varsitt stipendium om 10 000 kr ur Olga
och Gösta Olanders Minnesfond.
Cindy Rudin, Umeå Fäktklubb, tilldelades Gustaf Lindenbaum-stipendiet på
5 000 kr.
Därefter avslutade Kerstin Rosén årsmötet och hälsade samtliga välkomna
till den efterföljande middagen.
Vid protokollet
Böret Karman Pallin
Mötesordförande

Justeras

Justeras

Christer Pallin

Marianne Söderberg

Jan Engström
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Fr v: Eva Olofsson, tidigare idrottsforskare vid Umeå Universitet m m, Marianne
Söderberg, tidigare RF-medarbetare, förtroendevald i Svenska Orienteringsförbundet m m och Kristina Thurée, f d Riksidrottsstyrelsen, DF/SISU Östergötland,
arbete på europeisk nivå m m.

Hallå där Eva, Marianne och Kristina

- Hur är det egentligen ställt med
jämställdheten inom idrotten?
Vi ställer några frågor till tre kvinnor som haft stor betydelse för idrottens
jämställdhetsarbete över tid. 1977 startade idrottens jämställdhetsarbete på
allvar. 1989 antog idrotten sin första jämställdhetsplan. Många års mer eller
mindre systematiskt arbete, många forskningsrapporter, utvärderingar,
projekt och satsningar senare konstateras att vi fortfarande har långt kvar
att nå upp till nuvarande mål: ”Kvinnor och män ska ha samma möjligheter
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsens aktiviteter”.
Ett delmål i jämställdhetsplanen 1989 var att andelen kvinnliga tränare på
föreningsnivån skulle motsvara andelen kvinnliga utövare, vilket så här i
efterhand känns logiskt och rimligt. Men - i vintras presenterades en FOUrapport som visar att endast 27 procent av idrottens ledartillfällen (OBS inte antalet ledare utan ledarledda aktivitetstillfällen mätt genom LOKstödet 2017) leds av kvinnor, medan 39 procent av utövarna är kvinnor!
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Vad är din första reaktion på det?
Eva: Jag blev inte direkt överraskad, men förstås inte glad. Det går aldrig att
slappna av i jobbet med jämställdhet!
Marianne: Suck, men tack vare min optimistiska läggning ser jag ändå ljuset i
tunneln mot en jämställd idrott!
Kristina: Tyvärr inte så förvånande.Vi har fortfarande mycket kvar att
förändra i fråga om normer och värderingar. Det nordiska jämställdhetsarbetet har sedan 30 år tillbaka betraktats som föredömligt, men
”glastaket” är fortfarande otroligt starkt även här. Studier i Norge bland
landslagstränare visar t ex på liknande nedslående resultat.
På specialförbundsnivå (SF) är enligt samma FOU-rapport andelen
kvinnliga landslagsledare 29 procent. Vad måste ske för att flytta fram
positionerna där?
Eva: SF:en måste skärpa sig! Det är SF:en som har makten, fastställer
Jämställdhetsplaner och beslutar om idéprogram och andra policys. Sedan
måste varje SF aktivt bidra till att dessa uppfylls. RF har här möjlighet att
ekonomiskt belöna eller bestraffa SF beroende på hur väl de lever upp till
idrottens egna jämställdhetsmål. Jämställdhetsintegrering.
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SF med låg andel kvinnor bör i sina årsredovisningar uppmanas ange på
vilket sätt man arbetar med jämställdhet, få avge en analys av varför man
inte når upp till uppställda mål samt presentera en plan för hur målen ska
nås.
Marianne: SF:en måste ta täten här och systematiskt arbeta med
jämställdhetsintegrering.
Kristina: Visa på fakta, hur det ser ut – och aktivt ställa frågor, är detta
bra? Vilka normer gäller? En aktiv debatt är viktig. Lyft fram förebilderna,
kvinnor med ledaruppdrag.Vi ser en positiv effekt när det gäller aktiva,
men ledare är en osynlig grupp. Sist men inte minst ekonomisk styrning!
Är det någon åtgärd eller något beslut som haft särskilt stor
betydelse för jämställdhetsarbetet under de senaste 30 åren?
Här nämner alla tre jämställdhetsplanen 1989, och uppföljningen av den
som bl a senare ledde till beslutet om kvotering centralt och regionalt.
Viktigt är också att jämställdhetsfrågan inte är en separat fråga för kvinnor,
inte en sidofråga bredvid ordinarie verksamhet utan ÄR ordinarie
verksamhet. Jämställdhetsintegrering!
Även starten av det intensifierade jämställdhetsarbetet 2017 är
betydelsefullt. Det visar att vi har mycket kvar att göra, vi lyfter det igen,
och nöjer oss inte.
Vad anser du är den enskilt viktigaste åtgärden för att flytta fram
positionerna när det gäller idrottens jämställdhetsarbete framöver?
Eva: Synliggörandet av frågan med fakta, som i den nu aktuella rapporten.
Jämställdhetsfrågan måste ständigt återerövras och hållas vid liv! Det kan
tyckas som om historien upprepar sig, men vid en tillbakablick på 1900talet kan vi se att det hela tiden händer positiva saker. Nya tider kräver
dock nya metoder för att jämställdhetsmålen ska uppnås.
Marianne: Våga satsa på jämställdhetsintegrering! Det skulle ge
idrottsrörelsen kontroll över en positiv utveckling av en av de i Strategi
2025 prioriterade fem utvecklingsresorna; ”Jämställdhet för en
framgångsrik idrott”. Ta lärdom av tidigare kritik om att
jämställdhetsarbetet varit sidoordnat.
➢
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Kristina: Fokusera på arbetet med normer och värderingar som görs inom
ramen för Strategi 2025, idrottsresorna och "5 steg mot en jämställd idrott".
Idrottens jämställdhetsarbete sker på alla nivåer. Centralt och regionalt har
vi sedan länge arbetat med mål och värderingsstyrning, och när det inte
räckt till har RF de senaste åren tagit kliv mot regel och ekonomistyrning.
Redan på 90-talet fattades beslut om kvotering på central och regional nivå
inom RF och DF, och nu följer även kvoteringsbeslut på SF-nivå att träda
ikraft 2021.Vid Riksidrottsmötet i Jönköping i slutet av maj ska RF-stämman
även ta ställning till ett förslag som innebär att SF-stödet kopplas till
jämställdhetsfrågan. I skrivande stund vet vi inte utfallet.
Vad anser du? Är ekonomisk styrning rätt väg att gå?
Eva: Absolut!
Marianne: Självklart. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet
diskuteras som en övergripande fråga för resursfördelning, att satta mål följs
upp och återrapporteras – och då får de betydelse vid beslut om
resursfördelning.
Kristina: Absolut. Om man inte aktivt arbetar för detta mål, måste det bli
en synlig och märkbar effekt – ”Money talks”!

Simning har en
kvinnlig
förbundskapten Ulrika Sandmark.
➢
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Helle Thomsen, tidigare förbundskapten för svensk handboll. Här
tillsammans med Thomas Sivertsson vid EM i Zagreb 2014.

Har du till sist något gott råd att ge till dem som idag har ansvar för
att påskynda utvecklingen mot en mer jämställd idrott?
Eva: Ge inte upp! Idrotten behöver er kunskap och ert engagemang!
Identifiera var makten ligger i er egen organisation, liera er med den/de
personerna!
Marianne: Ta ditt ansvar, ta lärdom och gör skillnad!
Kristina: Ekonomisk styrning! Fortsätt det intensifierade
Jämställdhetsarbetet, visa på fakta och exempel. Ställ frågan – är detta bra?
Lyft fram förebilder och goda exempel! ”Håll i – Håll ut!”
Stort tack Eva, Marianne och Kristina och många andra pådrivare och
förebilder inom svensk idrott för uthålligheten i jämställdhetsarbetet.Visst
kan vi se tydliga framsteg sedan arbetet tog fart, men vi har en bra bit kvar
att nå målen! Det är som med surdegsbrödet som står och jäser. Degen
behöver vårdas och nya ingredienser tillsättas hela tiden för att hålla
processen levande. Så häng i, håll ut och håll arbetet levande på alla nivåer
inom idrotten!
Cicki Ericsson
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Ny konsthall på Riksidrottsmuseet
I februari invigdes Konsthall 16 på Riksidrottsmuseet i Stockholm. Bakom
Konsthall 16 står Tore A Jonassons stiftelse i samarbete med
Riksidrottsmuseet. Stiftelsen instiftades 2015 med syfte att presentera
tillfälliga utställningar med samtidskonst och ett urval verk ur Tore A
Jonassons ursprungliga samling samt att årligen inköpa idrottsrelaterad konst
och utdela stipendier till konstnärer och verksamma inom idrotten.
I samband med invigningen hälsade museichef Pernilla Klingofström
besökarna välkomna och curator Ulrika Levén presenterade utställningen
Idrottsminnen – Tore A Jonassons samling.
I utställningen deltar nio framstående svenska konstnärer med verk i olika
medier; måleri, fotografi, skulptur, film och textil. Samtliga verk relaterar i
någon form till idrott och flera är specialgjorda till samlingen. Konstnärerna
som deltar i utställningen är: Ernst Billgren, Lena Cronqvist, Maria Friberg,
Charlotte Gyllenhammar, Claes Jurander, Assa Kauppi, Jockum Nordström,
Dan Wolgers och Thomas Wågström.
➢
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Några av konstverken
som finns att beskåda i
Konsthall 16 på
Riksidrottsmuseet i
Stockholm.
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Internationella evenemang på hemmaplan
Varje år arrangerar specialidrottsförbunden ett stort antal VM-, EM- och
världscuptävlingar runt om i Sverige. På Riksidrottsförbundets hemsida
finnas alla tidigare och kommande evenemang listade. Här är
evenemangen under 2019 och 2020.

2019

VM Styrkelyft, Helsingborg, 4-15 juni
EM Beachvolley U20, Göteborg, 27-30 juni
EM Friidrott U23, Gävle, 11-14 juli
EM Friidrott U20, Borås, 18-21 juli
EM Golf för döva, Barsebäck, 5-10 augusti
EM i ORC Int Segling, Oxelösund, 11-17 augusti
Para EM Bordtennis, Helsingborg, 15-22 september
Student-EM Rodd, Jönköping, 17-22 september

2020
EM Handboll herr, Göteborg, Malmö och Stockholm, 12-26 januari
(med Österrike och Norge)
VM Innebandy dam U19, Uppsala, 6-10 maj
EM-slutspel F17, Falkenberg, Halmstad,Varberg, Ängelholm, maj
EM i E-jolle segling, Helsingborg
EM Triathlon, Malmö, augusti
SOC World Tour, november
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Varför inga Norgekamper?
- landskamper i friidrott som försvunnit
Finnkampen är en institution i svensk (fri)idrott! Fortfarande tilldrar den
sig stort intresse, även om de som sitter på läktaren är en vikande skara –
men framför TV-apparaterna håller den ett gott grepp! 1925 avgjordes den
första Finnkampen på bortaplan i Helsingfors. Finland vann premiäråret.
Damerna gjorde sin entré först på 1950-talet, men det kom att dröja till
1964 innan herr- och damlandskamperna mot Finland avgjordes helt
integrerat.
Tittar vi tillbaka i historieböckerna var inledningsvis Norge och Danmark
våra regelbundna motståndare. Triangelmatcherna arrangerades första
gången 1917 och vi hann alltså möta Norge sex gånger innan den första
Finnkampen gick av stapeln. Och alla triangelmatcherna, vilka kom att pågå
till 1927 slutade med svenska segrar. Och det där med landskamper hade sin
storhetstid i svunna tider.
➢
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Från 1980-talet började antalet landskamper stagnera. Europacup och
så småningom Lag-EM tog tillsammans med de internationella galaserierna över intresset. Senaste gången vi mötte Norge i en regelrätt
landskamp utomhus för manliga och kvinnliga seniorer var 1992. Inomhus
lever dock den nordiska landskampen kvar och på juniorsidan finns också
Nordenkampen kvar med Norge som en av parterna.
Men låt oss ta en djupare titt på utomhuskamperna på seniorsidan.Vid
flera av kamperna mot Norge var även tredje part, ibland fjärde,
inblandade. Den svenska dominansen har varit påtaglig. Av 49 möten på
manliga sidan har Sverige vunnit 45, Norge tre medan en slutat oavgjord –
och på kvinnliga sidan har styrkeförhållandena varit likartade. Av 18 möten
har Sverige vunnit 16 och Norge två. Detta utan att räkna in de gånger
Sverige och Norge mötts i Europacup respektive lag-EM. Den omständigheten torde vara den logiska förklaringen till varför Norgekamperna
tilldragit sig ett svalare intresse. Utgången har oftast varit alltför given,
speciellt om det varit tre deltagare per nation och gren. Att det då och då
förekommit individuella prestationer i absolut världsklass kan dock inte
förnekas. Alldeles speciellt lyste detta igenom när lagen möttes i Oslo
1975 med DDR som tredje part. Att östtyskarna var helt överlägsna i
både herr- och dammatchen var knappast en högoddsare och med flera
prestationer på yppersta nivå! Det blev faktiskt två världsrekord i den
landskampen – men de rekorden hörde hemma i norska och svenska
lagen! Grete Andersen (senare Waitz) satte världsrekord på 3 000 meter
med tiden 8.46,5 under första tävlingsdagen och Anders Gärderud följde
dagen därpå upp med 8.10,4 på 3 000 meter hinder!
Utbytet med Finland har varit betydligt jämnare. Där kan vi verkligen
prata om KAMP. 78 herrmatcher och 62 damd:o = totalt 140 möten ger
nämligen siffrorna 70 – 70!! Historiskt viss övervikt för Finland på manliga
sidan (32 – 46) medan Sverige haft sin styrka på kvinnliga sidan (38 – 24).
Inte minst under de första årens utbyte var det en landskamp av högsta
internationella kaliber! Nu är det mer kampen som kommit i förgrunden
och med starka TV-tittarsiffror är den ett värdefullt exponeringstillfälle för
båda ländernas friidrottare. Och här kan fortfarande en femteplats med
ett blygsamt resultat innebära avgörande.
➢
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Finnkampen är faktiskt den enda utomhuslandskamp som fortfarande
”lever”. Ja, visserligen tyckte Aftonbladets Mats Wennerholm efter förra
årets Finnkamp att man kunde ”lägga ner skiten”.Visst bör man debattera
landskampernas framtid, men att bara lägga ner Finnkampen är en alldeles
för tidigt väckt fråga. Och att återuppväcka Norge-kampen är närmast
utsiktslöst. Norge har förnämliga toppar i flera grenar med bröderna
Ingebrigtsen och Karsten Warholm som starkast lysande stjärnor på den
internationella himlen. Men hur skulle det gå i en landskamp? Gör vi en
strikt papperslandskamp med utgångspunkt från årsbästalistorna för 2018
och utgår från tre deltagare/nation och gren är styrkeförhållandena
entydiga. Den manliga papperslandskampen slutar med överlägsna 232-178
i svensk favör och likartad är bilden bland damerna: 230-180.
Men diskussionerna är i full gång. Ingen renodlad Norgekamp, men kanske
en integrering med Finnkampen kan vara tänkbar. Om detta har Rajne
Söderberg och Anders Faager i Stora Grabbars & Tjejers tidning skrivit en
artikel där de spekulerar om möjligheterna inför framtiden. Men kan
verkligen en inblandning av Norge skapa den nerv som alltid funnits i
Finnkampen! Drabbningar som kan sätta blodet i svallning – visst kommer
vi ihåg Pekka Päivärinta, som iförd keps lekte med sina svenska
motståndare och hånade dem för att de inte hängde med! Och alla tuffa
kamper på medeldistans, där det till och med hänt att alla sex deltagarna
diskvalificerats.

Karsten Warholm,
en starkt lysande
stjärna på den
internationella
himlen.
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Är det ens tänkbart att sådant kan hända i en kamp mot Norge? Jo,
det är det nog. Om vi återvänder till sjuttiotalet så hittar vi riktigt tuffa
duster, inte minst på löpningens blå band – 1500 meter! Ulf Högberg,
Ove Berg och Gunnar Ekman utgjorde det svenska laget som tog sig an
norrmännen på Bislet i juni 1971. Mot dessa mönstrade Norge trion
Arne och Knut Kvalheim samt Rolf Olsen. Alla sex med kapacitet för
tider ner mot 3.40, kanske rent av under. Men bara de två främsta från
respektive nation skulle räknas. Upplagt för taktik.Vid ingången till sista
kurvan leder Högberg, tätt snett utanför ligger Ekman och bröderna
Kvalheim närmast bakom. Högberg gör ett kraftfullt ryck. Ekman håller
sig en lagom bit utanför sargen och låter Högberg få en betryggande
ledning. Arne Kvalheim lyckas efter stora besvär passera den taktiskt
löpande Ekman, men det var försent. Över mållinjen har Högberg dryga
tiotalet meter tillgodo på sin norske antagonist, som kommer in som
tvåa, fly förbannad. Direkt efter målgång vänder sig Arne Kvalheim om
och ser en leende Gunnar Ekman gå i mål. I ilska och frustration är
slagsmålet nära. Kvalheim knyter näven och verkar på väg att måtta ett
slag – Ekman lyfter garden…men det stannar vid det. Ekman
diskvalificeras, vilket i sig tycktes märkligt. Kvalheims ilska höll i sig till
morgondagen, då han skulle springa 5 000 meter. Han sprang de båda
inledande kilometrarna bildligt talat med fradgan löddrande ur munnen.
Efter två kilometer låg han klart
under mellantiderna till
världsrekordet och
konkurrenterna var distanserade
med 200 meter. Men ilskan och
kraftsamlingen tog ut sin rätt. Han
tröttnade och kunde, i knappt
styrfart, passera mållinjen som
femma i loppet. De avslutande
200 metrarna tog honom 50
sekunder att avverka. Men visst –
han visade verkligen att det även i
landskamper mellan Norge och
Sverige verkligen kan tända till!

Foto: Ur årsboken FRIIDROTT 72/Bokförlaget
Olympia

Anders Borgström
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När ”Åby” Ericson hyllade whiskyn
Georg ”Åby” Ericson var Sveriges förbundskapten i fotboll 1971-79, en
framgångsrik period för landslaget; två VM-slutspel (Västtyskland 1974,
Argentina 1978). Han hade en framgångsrik bakgrund som både spelare och
ledare i IFK Norrköping, dessutom skicklig pianist. ”Åby” var en dröm för
journalister, kanske inte alltid i lika hög grad för uppdragsgivare och spelare.
Han var en känslomänniska, kunde såra och glädja i samma meningar – ofta
var han öppen som en bok och sa det han kände och tyckte utan filter.
Han var, menade många så kallade experter, ingen stor taktiker – hans styrka
var fingertoppskänsla för att välja rätt spelare i rätt ögonblick och så var han
en inspiratör, ”Vi är svenska fotbollsgrabbar…” blev ju en slagdänga.
”Åby” åkte som alla förbundskaptener runt i mestadels Europa för att träffa
och ”inspektera” proffsspelare som kunde bli aktuella för landslaget. En
sådan gjorde han i början på 70-talet och jag var med. En av dem han ville
granska närmare var Leif Eriksson i franska Nice, dubbel svensk mästare i
Djurgården och med i VM-slutspelet i Mexico 1970. Han gjorde 49
landskamper och var en av de tongivande spelarna vid avancemanget till just
Mexico.Var han fortfarande tillräckligt bra inför kvalet till VM 1974… det
ville ”Åby” få en uppfattning om.
➢
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Vi skulle efter några dygn i Nice flyga till Paris med ett franskt inrikesplan.
”Åby” satt i sätet bakom mig och min fotografkollega.Vi märkte snabbt att
planet upphörde att stiga och plötsligt slets dörren till cockpit upp. En
styrman med vev i handen rusade ut, slet upp golvmattan och började veva i
en golvlucka precis där vi satt. Han såg bekymrad ut – liksom ”Åby” som
torkade svett från pannan.
Kaptenen upplyste om att det var något fel på landningsställen men att vi
skulle flyga vidare på låg höjd mot Paris. ”Jag är gammal stridspilot så det här
klarar vi, ta en drink på vägen”, sa han.Vi flög på minitillåten höjd, det var
gropigt och svängigt.
Jag kallade på en av flygvärdinnorna och beställde tre stora whisky. ”Åby”
drack nästan aldrig starksprit, han föredrog likörer och söta småkakor. Jag
vände mig till ”Åby” och sa att nu är det dags att ta en wirre, det lugnar
nerverna.
Han skålade artigt men inte särskilt njutningsfyllt. ”Åby” var vit i ansiktet och
fick knappast mer färg när kaptenen inför landningen på Orly-flygplatsen
meddelade: ”Nu ska ni ta bort alla glas, sitta framåtlutade för jag kommer att
göra en manöver jag gjorde i flygvapnet … stiga med hög hastighet och sen
gå dramatiskt rakt neråt, lufttrycket kan påverka landningshjulens inställning.
Jag förstår om det kan kännas obehagligt men det här fixar vi. Jag kommer
att passera flygledartornet så dom får inspektera om stället är ute eller hur
det ser ut.”
Vi hade tur. Brandbilarna som stod bredvid landningsbanan behövde inte
ingripa. Landningshjulen höll och omskakade lämnade vi planet. Jag minns
”Åbys” avskedsreplik:
”Jag ska nog ta en whisky till när jag flyger hem i morgon…”
Ken Olofsson, reporter
RV medlem sedan 1996.
Artikeln har tidigare i år varit införd i Dagens Nyheter.
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Boka in höstens första kamratträff
Riksidrottens Vänner inbjuder till Nostalgisk caféafton på
Riksidrottsmuseet måndagen den 21 oktober 2019 kl 18.00.
Möt dem som skrivit idrottshistoria! Jesse Owens, Nadia Comanechi,
Alberto Juantorena,Vasilij Alexejev och blågula hjältar som Arne Borg, Sven
Thofeldt och Jan-Ove Waldner. Idrottsledare som He Zhenliang, Prins Bertil
och Lord Killanin. Och så ”Idrottens fiende nr 1″ Ivar Lo-Johansson.
Journalisten och författaren Uno Grönkvist har mött dem alla. I
bildspelsform och i en ny bok förmedlar han sina intryck. Boken kommer att
säljas till signeringspris under kvällen. Uno – gammal medlem i RV – har varit
verksam på bl a RF, SOK, Fotbollförbundet och Volleybollförbundet. Han har
varit med om ett tiotal OS och otaliga VM jorden runt. Uno är numera
krönikör i Sport & Affärer.
Anmälan senast måndagen den 14 oktober till Jan Engström, 070-671 68 53
eller jan.engstrom@rf.se.

Nya RV-medlemmar
Göte Arvidsson, Haverdal
Håkan Svensson, Lidingö
Per-Erik Rönnestrand, Ås
Kari Korpela, Sollefteå
Jörgen Hedberg, Eskilstuna

Per Nilsson, Älvsjö
Olle Kristenson, Falkenberg
Rickard Strandberg,Visingsö
Per Dalebjer, Karlstad

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2019!
Du som inte betalat årets medlemsavgift, uppmanas att snarast möjligt
betala 100 kronor till RV:s bankgiro 826-3923, plusgiro 15 44 80 – 8 eller
swish 123 068 1957 (ange alltid ditt namn, oavsett betalningsform).
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Födelsedagar 1 juli - 31 december 2019
50 år
Ulf Andersson, Järfälla, 22 oktober
55 år
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, 29 september
60 år
Thomas Persson, Stockholm,18 december
65 år
Kristina Vikling Wiberg, Johanneshov, 10 juli
Kerstin Brodin, Stockholm, 17 augusti
Siw Johansson, Stockholm, 31 augusti
Tomas Johansson,Västerås, 30 december

Malin Eggertz Forsmark

70 år
Anders Mattsson, Havdhem, 12 juli
Göte Arvidsson, Haverdal, 12 augusti
Owe Hultin, Bromma, 3 oktober
Roiene Engdahl, Halmstad, 1 december
75 år
Annemarie Sandqvist, Uppsala, 8 juli
Hans Nygren-Bonnier,Växjö,19 juli
Curt Einarsson, Tjureda,12 augusti
Curt Lundmark,Västerås, 9 september
Conny Lindvall, Tygelsjö, 23 november
Jan Kårström, Enskede, 6 december
80 år
Lennart Oredsson, Lidingö, 21 juli
Berndt Nilsson, Göteborg, 22 augusti
Gerty Bohman, Österbybruk, 25 augusti
85 år
Krister L:son Lagersvärd, Täby, 14 september
Ingvar Carlsson, Tyresö, 9 november
90 år
Bengt Brügge, Östersund, 30 december
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Curt Lundmark

Till minne
Bengt Wallin – inte bara idrott
Arbetskamraten och RV-vännen Bengt Wallin
har gått bort och lämnat kretsen av vänner.
Bengt har varit sjuk i några år och bott på
Sjötäppan i Saltsjöbaden utanför Stockholm.
För oss som känt Bengt i många år har han varit
något av en nestor, den kunnige och den som
betraktade idrott som viktigare än tävlingar och
resultat. Att diskutera idrottens betydelse i
samhället var det mest spännande han kunde
tänka sig. Bengt såg verkligen idrotten från ett
brett och annorlunda perspektiv. Han såg ofta
idrotten utifrån ett socialt sammanhang, det
berodde kanske på hans bakgrund som lärare.
Vi var några av Bengts äldsta arbetskamrater
och vänner som då och då åkte ut till
Saltsjöbaden för att ha kortare eller längre trivsamma möten och samtal
med Bengt. Det var Nils-Rune Nilsson, Bengt Sevelius, Anders Lundin, Stefan
Bergh, Lars Liljegren, Pelle Ericstam bland många andra vänner. Det blev ett
par besök varje termin.
Det är klart att vi talade om hur det var förr i tiden på RF, men Bengt förde
oss ofta in på framtiden. Han var mycket intresserad av vad som hände på
RF och kring Stefan Bergh, som nu är generalsekreterare.Vilka var de stora
besluten och hur kommer utvecklingen för idrotten se ut. Bengt var frågvis
och närvarande. För oss som då och då besökte Bengt var det lite av
högtidsstunder. Det var inte bara möten med Bengt, utan möten med hela
gruppen av gamla vänner och tidigare arbetskamrater.
Vi minns alla Bengt för den fina vän han var och för hans kunskaper,
integritet och stolthet att verkligen stå upp för det han trodde på. Bengts
stora insatser för idrottsrörelsen är omtalade av många.Vi är stolta och
hedrade över att ha fått finnas i hans vänkrets.
Torsten Friberg
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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
Jan Engström, vice ordförande, kommunikation Djäknebergsgatan 9 B, 724 61
Västerås. Tel 070-6716853, e-post: jan.engstrom@rf.se
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, kommunikation, Prostkvarnsg 58, 554 46 Jönköping. Tel. 070-450
54 05, e-post: 036.121605@telia.com
Erwin Apitzsch, ledamot, Nordmannavägen 4, 224 75 Lund. Tel. 046-14 48 65, mob
0708-144865. e-post: erwin.apitzsch@psy.lu.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
Föreningen RV: s Swish: 123 068 1957
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Skön sommar önskar
Riksidrottens Vänner!

Föreningen RV
Riksidrottens Vänner

