Verksamhetsberättelse för Föreningen Riksidrottens Vänner,
verksamhetsåret 2019.
Styrelsen har bestått av Kerstin Rosén, ordförande, Erwin Apitzsch, Jan Engström, Christina Ericsson,
Böret Karman Pallin, Ing-Marie Leidhammar och Nils-Rune Nilsson.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden.
Kommunikation
Vår kommunikation bygger på tre delar. Hemsidan, tidningen Bulletinen, som kommer ut tre gånger
per år, samt nyhetsbrev, fem stycken, med aktualiteter och rapport från senaste styrelsemötet.
Styrelsen har också under detta verksamhetsår på hemsidan och i Bulletinen presenterat RV-profiler
vilka varit: Bengt Lindgren och Toralf Nilsson.
Under året har ett informationsblad om RV tagits fram för nya medlemmar, stipendiater och andra
intressenter.
Styrelsen har inom sig utsett ett kommunikationsråd, Jan Engström och Christina Ericsson, som
tillsammans med Marie Louise Bergh haft styrelsens uppdrag att svara för det operativa arbetet med
hemsidan, nyhetsbreven och Bulletinen.
Styrelsen har fortsatt påminna medlemmarna om e-postadresser, vilket inneburit att vi nu har sådana
till 323 av föreningens 367 medlemmar. All information sker via e-post, undantag Bulletinerna.
Medlemmar som inte har e-post kan begära att få information med brev.
Medlemsenkät
År 2026 blir RV 110 år. Samtliga medlemmar fick under våren en enkät om Riksidrottens Vänners
framtid. 98 av 370 medlemmar skickade in sina svar.
Svaren gav styrelsen intressanta förslag och synpunkter, även beröm för hittillsvarande verksamhet.
Enkätsvaren finns nu på olika sätt invävda i verksamhetsplanen för 2020 och framåt.
Att ta fram en vision för RV är sista steget i bearbetningen av enkätsvaren. Den återkommer
styrelsen med under 2020.
Stipendier
Styrelsen har sedan ett par år arbetat med att sammanföra flera av stipendierna till ett färre antal och
då med större utdelning per stipendium. Utdelningsbara pengar är idag litet och i några fall slut.
Samtidigt pågår en översyn av kapitalets placering och arbetet med förändringar, permutation, av
stiftelsernas stadgar har fortsatt under året.
Totala antalet stipendieansökningar 2019 var 106 stycken, en ökning gentemot föregående
år. Fördelningen mellan stipendierna varierar beroende på vilka stipendier som är aktuella för
utdelning. Flest ansökningar har Stiftelsen Olga och Gösta Olanders Minnesfond fått, dock färre
jämfört med föregående år.
RV har, genom Kerstin Rosén och Nils-Rune Nilsson, på uppdrag av och tillsammans med
Riksidrottsförbundet medverkat i utse de sex idrottsföreningar som tilldelades 2019 års
idrottsstipendier à 100 000 kr ur Tore A Jonassons stiftelse.
Kamratträffar och nordiskt idrottsledarveteranmöte
En planerad kamratträff och studiebesök på ridskolan Strömsholm och Svenska Ridsportförbundet
den 15 maj blev tyvärr inställd på grund av för få anmälda deltagare.
Finnkampen
Ett trettiotal medlemmar hejade fram Sverige till dubbelseger i Finnkampen den 24 augusti. Träffen
inleddes på Musikhögskolan med kaffe och spännande samtal med Stefan Olsson, generalsekreterare
Svenska Friidrottsförbundet, förbundskaptenen Karin Torneklint samt utövarna Michel Torneus och
Lovisa Lindh.

Nostalgisk Cafékväll på Riksidrottsmuseet
Författaren och journalisten Uno Grönkvist berättade den 21 oktober, i bildspelsform och i en ny
bok, om sina möten med kända idrottare som gjort avtryck i idrottshistorien. Dessförinnan hade de
fyrtio deltagarna erbjudits möjligheten att vandra runt bland museets utställningar.
Kamratträff i Helsingborg
I samband med EM i Curling i Helsingborg arrangerade RV en kamratträff den 18 november i
samarbete med Guldklubben Skåne och Helsingborgs Idrottsakademi med totalt 43 deltagare.
Nordiska idrottsledarveteranmötet i Odense
20 medlemmar företrädde RV i samband det nordiska mötet i Odense, Danmark, den sista helgen i
augusti. Tre intensiva dagar i HC Andersens "hjemby" med studiebesök, föreläsningar i Eldre motion,
Sports Event Danmark och Play the game, och trevligt umgänge med idrottskamrater från våra
systerorganisationer i övriga nordiska länder. Totalt drygt 70 personer deltog. Nästa gång, 2021, står
Sverige som värd.
Medlemmar och medlemsvård
Vid årets slut hade RV 368 medlemmar (2018 – 361), 105 kvinnor och 263 män.
323 medlemmar har e-post. Medelåldern för alla medlemmar är 68,4 år (2018 – 71,1 år).
Äldste manlige medlem är Sven Gärderud, Lidingö (98 år) och äldsta kvinnliga medlem är Barbro
Thörnelöf, Handen (92 år).
De flesta medlemmarna bor i Sveland, 64 procent.
Under 2019 har vi hälsat 24 nya medlemmar välkomna (15 män och 9 kvinnor).
12 medlemmar har avlidit, bl.a vår då äldsta kvinnliga medlem, Elsie Ekedahl (96 år), Sigtuna efter 53
år i RV (en av de kvinnliga pionjärerna i föreningen).
358 medlemmar har betalat sin årsavgift. Efter två års uteblivna medlemsavgifter tillfrågas berörd
medlem om man önskar kvarstå (och betala sina avgifter) eller lämna RV.
Lars Allert har under året varit adjungerad till styrelsen med ansvar för matrikelfrågor,
medlemsansökningar och olika medlemsregister. Det är till honom man vänder sig vid ändrade
kontaktuppgifter.
En ny medlemsmatrikel trycktes upp i juni 2019 och tilldelades alla medlemmar.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Föreningen har ett större aktieinnehav som förvaltas aktivt.
Styrelsen har inom sig utsett en grupp bestående av Ing-Marie Leidhammar, Christina Ericsson och
Bertil Sjöstrand, hedersledamot, vilka aktivt arbetar med föreningens värdepapper.
Styrelsen har haft överläggning med skattekonsulter på Grant Thornton angående beskattningen av
RV:s aktieutdelningar. Styrelsen har därefter beslutat att prioritera arbete med RV:s
verksamhetsutveckling, därav medlemsenkäten. Den verksamhet föreningen bedriver är av avgörande
betydelse vid ansökan om ändring av den skattemässiga statusen.
Stipendieutdelning 2018
I anslutning till årsmötet 2019 utdelades följande stipendier till nedanstående personer.
RV-stipendiet
Jan Lindroth, Professor i historia, särskilt idrottshistoria, vid Stockholms universitet.
25 000kr. Mottagaren ska enligt statuterna skänka stipendiesumman vidare till ett ändamål som ligger
vederbörande varmt om hjärtat.
Gustaf Lindenbaum
Cindy Rudin, Umeå fäktklubb. 5000 kr.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
Tilda Colleen, Kristianstads Handbollsflickor. 10 000 kr.

Jacob Ekström, Västerås CK. 10 000 kr.
Årsmötet 2019
Årsmötet hölls på GIH, Stockholm med ett drygt 50-tal närvarande.
Före årsmötesförhandlingarna bjöds de närvarande på en exklusiv världspremiär, en ny
dokumentärfilm av Jens Lind om ishockeyns historia. Filmen visades senare i SVT inför VM i hockey.
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg Kerstin Rosén till ordförande omval, ett år, Ing-Marie Leidhammar och Böret
Karman Pallin, omval 2 år samt Erwin Apitzsch, nyval 2 år.
Noterades att Nils-Rune Nilsson, Jan Engström och Christina Ericsson är valda till årsmötet 2020.
Anders Lundin avtackades efter tio år i styrelsen.
Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer Peter Ek, omval 1 år, och Rune Lidholm, omval 1 år (ersättare).
Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning Calle Myrsell, omval, (sammankallande), Eva Eliasson,
omval, och Christina Liffner, omval, samtliga på 1 år.
Slutord
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2019 fått leda föreningens arbete och
åtaganden, en både inspirerande och intressant uppgift.
Vi tackar Riksidrottsförbundet för värdefullt samarbete och stöd till föreningens verksamhet.
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