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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Årsmöte på GIH
Så har vi avverkat vårt årsmöte i april, det första vårmötet sedan länge.
Vi får utvärdera om byte av dag, måltid m m var till det bättre eller inte.
Antalet deltagare var något fler än tidigare och stämningen liksom maten
var god och Peter Reinebo från SOK höll ett intressant föredrag om OS i
Pyeongchang och om framtida OS-satsningar. Du kan läsa mera om det på
annan plats och på vår hemsida, riksidrottensvanner.se.
På årsmötet invaldes två nya styrelsemedlemmar, Christina, Cicki, Ericsson
och Jan Engström. Båda presenteras i denna Bulletin.
Vi avtackade samtidigt två strävsamma, uppskattade arbetsmyror och
vänner – Lars-Olof Rydh som skött vår medlemsmatrikel och mycket annat
som hör till detta grannlaga arbete samt Torsten, Totte, Friberg, som först
var sammankallande i valberedningen och sedan och längst sekreterare, allt
i sammanlagt tio år. Totte har inte ”bara” varit sekreterare, han har även
engagerat sig i vår aktiegrupp som framgångsrikt tillsammans med Bertil
Sjöstrand och våra skattmästare, idag Ing-Marie Leidhammar, förvaltar vårt
aktiekapital. Totte har även tillsammans med Anders Lundin utgjort
”redaktionsråd” för Bulletinerna och tillsammans med Lars-Olof haft
kontakt med nya medlemmar, m m. Stort tack till er båda! Vi ses på
kommande kamratträffar!
De nya stadgarna vi antog gav styrelsen i uppdrag att själva göra
ansvarsfördelningen inom sig. Tidigare valde årsmötet personlig
skattmästare, stipendieansvarig etc.
➢
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Årets RV-stipendiat - Lena Wallin-Kantzy kunde vi
hedra på plats.
RV-stipendiet ska gå till någon ledare ”som verksamt
bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling”.
Stipendiet är 25 000 kronor som av stipendiaten ska
lämnas till något angeläget område inom idrotten.
Lena berättade att hon ska lämna stipendiepengarna
till unga ledare i Visby för att ge dem möjlighet att åka
ut på någon internationell tävling.
Lena har ett gediget CV med Gotland och Basket
som ledord. Inom basketen verkar hon både
nationellt och internationellt. 13 år gammal startade
hon en basketförening i Visby, grunden till den förening som i 34 år och
alltjämt spelar i högsta serien,Visby Ladies.
Det jag är mest stolt över, säger Lena, det är att jag har jobbat med
värdegrundsfrågor. ”Det viktigaste är inte varifrån du kommer utan vart du
är på väg” är en av hennes tänkvärda ledstjärnor. Det strategiska arbetet
med värdegrundsfrågor har resulterat i att Basketbollförbundet idag kan
säga att mångfald, ur alla dess perspektiv, finns i förbundets ryggrad, i dess
DNA. Lena fortsätter det arbetet internationellt.
När jag skriver detta njuter jag av våren i sin fullaste prakt. Allt
blommar, naturen doftar, solen strålar, fåglarna sjunger – en fantastisk tid.
Och visst känns det lika fantastiskt varje år när våren återkommer, även
efter långa mörka vintrar.
Avslutningsvis vill jag vill önska er alla - en skön och avkopplande sommar!
Det är för dig solen går upp.
Lyser som guld, för kärlekens skull.
Solen går upp, så oskuldsfull,
lyser på oss, för kärlekens skull.
Musik och text: Ted och Kenneth Gärdestad

Kerstin Rosén
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RV:s första årsmöte i det nya seklet
Det sägs att med åren går tiden allt snabbare. Kanske gäller det mest det
mänskliga åldrandet. Men även i organisationslivet kan känslan infinna sig.
RV, som nu passerat 100-årsstrecket, genomförde det nya seklets första årsmöte
– det 101:a – fredagen 20 april på Gymnastik- och Idrottshögskolan i
Stockholm. Och trots att det har gått ett och ett halvt år sedan 100-årsmötet
kändes det som det var det helt nyligen vi möttes. Kanske gör glädjen att återse
idrottsvänner från när och fjärran att tiden går fort.
Sextiotalet medlemmar och gäster samlades till ett inledande mingel. Kanske
fick några känslan att det skulle gå hett till på mötet eftersom brandlarmet
plötsligt uppmanade oss att lämna byggnaden. En galen sensor kunde identifieras
och vi fick återgå till minglandet.
Dagen före årsmötet hade RV bjudit in övriga nordiska länders ledare till en
verksamhetskonferens. Därmed fick vi också nordiska gäster från våra
grannländer som deltagare på årsmötet. På gästlistan fanns också Peter Reinebo,
verksamhetsledare hos SOK, och givetvis ett antal stipendiater. Peter var dagens
inbjudna talare och stipendiaterna presenteras särskilt på annan plats.
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Om OS i Pyeongchang och om
framtida OS-satsningar – så löd
temat för Peter Reinebos medverkan. Att Peter Reinebo är både
en stor entusiast och en kunnig
olympisk företrädare fick vi många
prov på under föreläsningen. Och
med stolthet konstaterade Peter
att summeringen av vinter-OS
2018 var: ”Ett fantastiskt bra
utfall” – 14 medaljer, Sverige 6: a i
nationsrankingen, och Sveriges
damer etta i nationsrankingen. Bra
förberedelser, fin laganda i truppen
och överlag ett gott ledarskap.
Över 60 procent av de aktiva uppnådde sina personliga mål. En mycket bra
siffra!
Men smakar det så kostar det! SOK:s budget för dessa vinterspel var cirka
80 milj. kronor.
Och att allt inte fungerar gav snowboard, freestyle och ishockeyn prov på.
Topp och talang-programmet i SOK var ett annat ämne i Peters föreläsning.
Det handlar om att ge möjlighet till aktiva elitidrottare att kunna få bli så
bra som man kan bli! Cirka 200 aktiva ingår i satsningen men helst skulle
SOK se att man hade resurser för cirka 300. Ungefär 30 procent av
deltagarna når toppstatus och bäst går det för de kvinnliga talangerna. En
långsiktig trend är att antalet som når toppstatus minskar, vilket oroar SOK.
Man planerar just nu för ett rejält omtag av hela satsningen på Topp och
Talang. 70 – 90 milj. kronor är prislappen för programmet.
Så handlade det till sist om Sveriges möjlighet och strävan att få
arrangera vinter-OS 2026. IOK arbetar numera på ett nytt sätt. Man
interagerar med tilltänkta arrangörer och man försöker anpassa spelen
efter de olika ländernas förutsättningar. Sju länder är aktuella och Sverige
bör ha stora chanser om man får stöd av politiken och samhället för idén.
Sverige är en stark OS-nation som aldrig haft ett vinter-OS. Det borde vara
tid för det nu.
➢
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I planerna ligger ett samarbete med Lettland för rodel och några andra
idrotter. Ett längdskidområde med konstsnö i närheten av Stockholm är en
förutsättning. Kostnad 1,2 miljarder. En ny stor ishall behöver byggas men
båda dessa anläggningar kan ha stor betydelse för framtida idrottsutövning i
Stockholmsområdet.
Nytt är att SOK planerar att koppla en stor folkhälsosatsning till ett
framtida vinter-OS.
Och kostnaderna då? IOK satsar hela nio miljarder av de 13 miljarder som
OS skulle kosta. Egen kostnad blir cirka fyra miljarder och två av dem kan
man täcka in med sponsorer och biljettintäkter. Kvar blir cirka två miljarder
som ska tas fram under sju år. Inte kan väl det vara omöjligt! – summerar
Peter entusiastiskt. Och vem vet?
Och på tal om tiden som går. 1912 hade vi sommar- OS med centrum på
Stockholms stadion. Kanske får vi se Big-Air-tävlingen genomförd på samma
OS-stadion 2026? Häftigt!
Peter fick välförtjänta applåder, blommor och ett stort tack från RV:s
ordförande Kerstin Rosén.
Före årsmötesförhandlingarna delades också RV:s stipendier ut.
Stipendieansvarige Nils-Rune Nilsson hade granskat de 124 ansökningarna
som kommit in till de sju stipendier som var aktuella detta år. Årets
stipendiater presenteras mer ingående på annan plats.
Årsmötesförhandlingarna
genomfördes därefter under
ledning av Anders Larsson, RVmedlem och ordförande i
Svenska Ishockeyförbundet. Och
därefter den sedvanliga
kamratmåltiden i GIH:s
restaurang. Roligt att träffas – vi
ses snart igen! Tiden går ju fort
– numera!
Anders Lundin
7

Årsmötet leddes av Anders Larsson (t h).
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Lena Wallin-Kantzy RV-stipendiat 2018
I samband med Riksidrottens Vänners (RV:s) årsmöte på GIH i Stockholm
den 20 april 2018 tilldelades Lena Wallin-Kantzy, Svenska
Basketbollsförbundet årets RV-stipendium på 25 000 kronor. Hon fick det
för att ”hennes ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska
idrottsrörelsens utveckling”.
Lenas CV ser ut som följer:
Startat basketförening i Visby som spelat i högsta serien i 30 år och alltjämt.
Agerat på den internationella arenan sedan 80-talet, ungdomslag m m. Sedan
2002 invald i styrelsen för FIBA Europa, sedan 2010 invald i styrelsen för FIBA
World och sedan 2016 i deras excecutiv. Tidigare GS, nu senior adviser på
Svenska Basketbollförbundet.
Mottagaren av RV-stipendiet ska enligt statuterna skänka stipendiesumman
vidare till ett ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat. Lena valde
att skänka pengarna till ungdomsledare i Visby.
I samband med årsmötet delades även följande stipendier ut:
Bo Ekelund–stipendiet
”Ska tillfalla ”en ideellt arbetande klubbledare, som under avsevärd tid med
framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utredning och utveckling.”
Ulrik Mattisson, Falu IK. Ulrik är tränare, tävlingsledare och mycket mera i
föreningen. Detta på ”sin fritid” från tjänsten som lärare vid Friidrottsgymnasiet i Falun.
En ledare som brinner för friidrott och föreningsliv och träning.
Stipendiebelopp 5 000 kronor
➢
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Gösta Gärdins Ungdomsfond
”Stipendiet ska tillfalla ”en manlig eller kvinnlig
idrottsledare, som under många år med
framgång bedrivit ungdomsverksamhet och
särskilt befrämjat förståelse för rent spel och
glädje inom idrotten.”
Bengt Boogh. Östersund- Frösö
Fäktklubb. Bengt är klubbens huvudtränare/
fäktmästare. Han började i klubben 1984 som
13 åring. Efter en aktiv karriär på nationell
nivå fortsatte Bengt som tränare. Studerat på ungerska idrotts-högskolan i
Budapest. Chefstränare i fäktning på MH i Karlberg och för militära
landslaget. Tävlingsledare för SAF-pokalen, en VC-tävling och en av Sveriges
äldsta tävlingar. Nu åter i Östersund för att föra klubben mot toppen.
Stipendiebelopp 5 000 kronor
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
”Fonden är avsedd att stödja svensk
idrottsungdom som ej enbart är bra på
idrottsbanan utan också i skolan, arbetet och
kamratkretsen.”
Vanessa Kamga, Uppsala IF friidrott.
Började med basket som 8-åring i Gävle,
spelade i juniorlandslaget som 15-åring.
Började på LIU basket i Uppsala, flyttade från
Gävle. Flytten blev tuff med nytt spelsystem
nya kamrater, ny stad ny skola. Flyttade hem till Gävle, vilket blev
vändpunkten. Sökte kontakt med friidrottsgymnasiet och kontakt var
etablerad. Nu gick allt som en dans, framgångarna lät inte vänta på sig.
Svenska juniorrekord 2017 vid tre tillfällen JEM final i Italien, m m.
David Olsson FIFH i Malmö (bordtennis). David har en medfödd muskeloch led diagnos AMC (arthogryposis), en diagnos som för Davids del
innebär försvagad muskulatur i benen som gör att han måste sitta i rullstol.
Han har i drygt fem år tränat bordtennis för FIFH i Malmö. Han har en
gedigen meritlista med spel i paralandslaget sedan 2014 och alltjämt. David
har SM-medaljer, både som junior och senior. European Para Youth Games,
silver individuellt och brons i lag, Spanish Open i Barcelona – två guld
ungdom och ett brons som senior.
Stipendiebelopp 10 000 kronor vardera
9
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RV:s jubileumsfond
”Ska gå till en aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare, som genom sin gärning på
särskilt sätt främjat svensk idrott.”
Mathias Hansson IFK Ystad Fotboll, ungdomssamordnare, ungdomstränare
och styrelseledamot i föreningen. Kamratskap, glädje och laganda är ledorden
för föreningens ungdomsverksamhet, vilket Mathias som engagerad ledare/
tränare står för. Mathias är ödmjuk, tuff, rak och tydlig i sitt ledarskap vilket
uppskattas av hans ungdomar. Mathias genomgår SFF:s tränarutbildningar.
Stipendiebelopp 10 000 kronor
Sven Thofelt Stipendiet
”Ska gå till en under många år verksam manlig eller kvinnlig idrottsledare, som
framgångsrikt främjat ungdomsverksamheten i Sven Thofelts anda.”
Evgueni Luotkov och Galina Luotkov, Isdala Konståkningsklubb,
Göteborg. Båda är tränare i Isdala konståkningsklubb som är öppen för alla
som älskar konståkning och har drygt 100 medlemmar med åkare från
nybörjare till landslag. Klubbens värdegrund har ledord som lust, glädje och
gemenskap.
Evguieni är klubbens huvudtränare och varit verksam som idrottsledare i mer
än 40 år och anses vara en av Sveriges bästa tränare inom konståkningen.
Galina har varit verksam som idrottsledare i ett flertal år för konståkare på
alla nivåer. Hennes speciella expertis är inom koreografi.
Stipendiesumma 5 000 kronor vardera
Torsten Tegnér stipendiet
”Ska tillfalla nordiska idrottsledare och
idrottsjournalister vilkas verksamheter präglas av
den idealitet som är förbunden med namnet
Torsten Tegnér.”
Henrik H Brandt, Danmark. Tillträdde som
direktör för Idaettens Analyseinstitut 2005 och
har ansvaret för institutets dagliga ledning och
kontakten med styrelsen. Sedan 2011 ansvarig
för Play the Game och sedan 2012 Videncenter for Folkeoplysning. Henrik är
utbildad journalist från Danmarks journalisthögskola 1993. Han har varit
anställd på Jyllands-Postens sportredaktion 1993-2005 och utsågs 1995 till
”Årets Sportsjournalist” av Danska Sportjournalister.
Stipendiesumma 15 000 kronor
➢
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Avtackningar och förnyad styrelse
I samband med RV:s årsmöte lämnade Torsten Friberg styrelsen samtidigt
som Cicki Ericsson och Jan Engström valdes in.
På de kommande sidorna presenterar sig de nya ledamöterna lite närmare.
Lars-Olov Rydh tackade också för sig efter förtjänstfulla insatser som
matrikelansvarig i styrelsen.

RV:s nyvalda styrelse. (fr v)
Böret Karman Pallin, IngMarie Leidhammar, Cicki
Ericsson, Nils-Rune Nilsson,
Kerstin Rosén, Anders
Lundin och Jan Engström.

Lars-Olov Rydh och Torsten Friberg avtackades i samband med årsmötet.
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Cicki Ericsson:

”Idrott är livet - eller i alla fall en stor del av det”
Faktum är att det finns ingenting som fascinerar och engagerar mig så
mycket som idrott. Oslagbart som underhållning och som aktivitet. Lekte
och idrottade mig genom barndom och
ungdom, och prövade en rad olika idrotter.
Det blev bl a skolidrott, badminton,
längdskidor, alpint och vattenskidor (med
bl a ett SM-silver i trickåkning). Tävlade
tidigt mot tvillingbrorsan - även i leken - så
prestationskraven kom tidigt. Kraven satte
jag själv, föräldrarna var stöttande. Det var
en fin tid, som också omfattade en del
ledaruppdrag i bl a badmintonklubben
hemma i Vänersborg. På den ideella sidan
har det senare också blivit en del
styrelseuppdrag och ledarjobb på
föreningsnivå och kommittéuppdrag i bl a
Svenska och Smålands Skidförbund.
Bestämde mig tidigt för att satsa på idrott som yrke. Det blev examen i
Lund i den första kullen akademiska idrotts- och fritidskonsulenter. 1974
blev jag anställd (av Lasse Tegnér) på Smålands Idrottsförbund i Jönköping
som administratör och projektledare. Blev kvar på Smålandsidrotten i
närmare 42 år, men anställningarna varierade: RF-anställd och DF-anställd
konsulent, informationschef, distriktschef och gemensam distriktsidrottschef för DF/SISU 2002-2016. Mitt motto har varit: ”Största möjliga
effekt med minsta möjliga insats”. Effektiv användning av tid och resurser
med andra ord.
Jag har verkligen gillat jobbet, alla kontakter och hela tillvaron med familj
med man och två barn, hus och sommarstuga. Har en aktiv fritid, som
numera också inrymmer golf, barnbarn, böcker, odling av vänskap och
växter. Gillar livet … och känner mig fortsatt glad, ambitiös, konstruktiv
och nyfiken, och jag ser fram emot uppdraget i styrelsen för Riksidrottens vänner!
12
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Jan Engström:

”Kampen för en
dopingfri idrott måste
ständigt föras”
Det som främst motiverar min plats
i RV:s styrelse är sannolikt mitt
värmländska ursprung. Född och
uppvuxen i Karlstad där barndomen
präglades av mycket spontanidrott,
främst bandy/ishockey på pråmkanalen och t o m på Klarälven
under gynnsamma vintrar. Skridskorna togs nästan aldrig av och snöskoveln
var lika viktig som klubban.Var också en väldekorerad vargunge och scout i
ungdomsåren där jag faktiskt fortfarande är svår-slagen i knopslagning på tid
samt såväl liggande som stående livlinekastning.
Efter lumpen på I5 i Östersund och studier på Karlskoga Folkhögskola
styrdes kosan till Västerås. Där följde ett antal år som anställd på Västerås
Kommun och senare som RF-konsulent och kanslichef på Västmanlands
Idrottsförbund. Under dessa år föddes mina två barn och därmed många
års engagemang som ledare i deras idrotter, främst Västerås IK Fotboll och
Västerås Basket. Under denna period engagerade sig också familjen som
kontaktpersoner och stödfamilj enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och
service till funktionsnedsatta). Att få umgås och dela vardagen med
personer med Downs Syndrom är till stor glädje och skänker samtidigt
insikten om människors lika värde. Lyckligtvis var min kompis
idrottsintresserad där årets höjdpunkt var att besöka Idrottsgalan i Globen.
Idrottens antidopingarbete har engagerat mig sedan slutet av åttiotalet.
Yrkesmässigt som anställd på Svensk Antidoping 1999 och ideellt som
medlem i Europeiska Friidrottsförbundets Dopingkommission. I dessa
egenskaper har jag haft förmånen att bl a uppleva åtskilliga europeiska
mästerskap i friidrott, Samväldesspelen i Melbourne 2006 och OS i London
och Rio. Att beivra fusket inom tävlingsidrotten har varit central för mig.
➢
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Kampen för en dopingfri idrott måste ständigt föras, de rena utövarna skyddas
och de riktiga fuskarna fångas in. Planerar nu mina nästa uppdrag som
dopingdelegat i samband med sommarens EM i friidrott i Berlin samt inne-EM i
Glasgow i mars 2019.
Som nybliven pensionär finns nu tid även över till annat. Reser gärna och
försöker hålla igång med cykel, simning och längdskidåkning. Ett antal Visma Ski
Classic lopp har det blivit och nästa mål är Toblach - Cortina 2019. Tennistiden
på onsdagar missar jag ogärna och kanske ska jag damma av dykarcertifikatet
till sommaren. Båten måste också ut lite oftare i den vackra Mälarskärgården.
Och det bästa till sist. Att umgås med mina tre barnbarn. Ett gurglande
barnskratt är det vackraste ljud jag vet och har man själv bidragit till det är
lyckan fullständig.
Trevlig sommar med förhoppning om att vi ses vid kommande kamratträffar.

När Jan Engström skulle slå världsrekord i längdhopp
Så här berättar den hoppfulle Jan: ”Det handlade
alltså om att försöka slå världsrekordet i
längdhopp (8.95) av Mike Powell vid VM i Tokyo
1991) - i tresteg. Detta var föranlett av många
och långa diskussioner vid fikabordet i Idrottens
Hus om rekord av olika slag och där jag sa att
ovanstående inte skulle vara omöjligt.
Jag blev sen ständigt påmind om mitt uttalande - särskilt av RV-kamraterna
Rune Lidholm och Lars Allert - med påföljd att ett försök till sist var
oundvikligt. Det hände på Östermalms IP den 22 maj 2008. Jag tävlade då i
M55-klassen i ett underbart väder med fantastiska förutsättningar. Självfallet
fanns här funktionärer, sjukvårdspersonal,VIP-läktare och en storpublik för
att bevittna spektaklet. Gjorde tre hopp, ökade hela tiden men nådde bara
8.57. Som kuriosa kan nämnas att svenska rekordet i M55 klassen är 11.51
och för damer 8.69. Hade i alla fall slagit rekordet i M80 där rekordet är
7.48. Fick dock min revansch något senare vid en julfest på Bosön då jag
med råge klarade världsrekordet på 1500 meter - på 800 meter. Nästa
utmaning som jag garanterat lovar klara är att slå världsrekordet i kula med kast med liten boll.”
➢
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Mingel inför 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 på några av deltagarna.

➢
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Och middag efter……….

➢
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Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 101:a årsmöte fredagen den 20 april
2018 på Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.
§1. Öppnande och parentation
Föreningens ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas
uppmärksamhet med anledning av att föreningen under verksamhetsåret nåtts av
meddelande om att nedanstående angivna medlemmar lämnat kamratkretsen.
Medlem/namn

Adress

Ålder

Invald i RV

Ivar Brandelius
Stig Malmqvist
Stig A Jönsson
Jerker Löfgren
Margareta Larsson
Richard Frigren
Stig Forsberg
Stina Ljunggren
Villy Kandemyr
Jan Eriksson

Umeå
Malmö
Lerum
Stockholm
Bovallstrand
Stockholm
Stockholm
Lidingö
Huskvarna
Täby

87 år
86 år
88 år
66 år
93 år
80 år
94 år
92 år
85 år
81 år

1989
1984
1980
2006
1979
1995
1981
1975
2007
1988

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.
Ordförande Kerstin Rosén förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och
hälsade alla varmt välkomna. Ordförande vände sig särskild till våra nordiska gäster.
Från Danmark deltog Mogens Jung, ordförande och från Finland deltog Kerstin
Ehnholm ordförande samt Kristian Nyman. Kerstin Rosén vände sig också med en
särskild hälsning till hedersledamöterna i RV Lennart Jonsson och Bertil Sjöstrand.
§2. Dagordning
Årsmötet beslöt
att arbeta efter föreslagen dagordning
§3. Årsmötets behöriga utlysande
RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella
handlingar delgivits föreningens alla medlemmar via Vinterbulletinen 2018 i god tid
och i enlighet med stadgarna.
➢
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§4. Nya medlemmar hälsas välkomna
Ordförande Kerstin Rosén informerade om styrelsens beslut att under
verksamhetsåret (18 månader) bevilja femtioen (51) personer medlemskap i
föreningen varav ett antal av dessa var närvarande vid årsmötet. Årsmötet hälsade
sina nya medlemmar både närvarande och frånvarande varmt välkomna till
föreningen.
§5. Val av ordförande att leda årsmötet
Valberedningen föreslog Anders Larsson till ordförande för årsmötet.
Årsmötet beslöt
att utse Anders Larsson till ordförande för årsmötet 2018.
§6. Val av sekreterare för årsmötet
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslöt
att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2018.
§7. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
Valberedningen föreslog Pyttan Asplund och Janne Carlstedt att jämte
mötesordförande justera protokollet.
Årsmötet beslöt
att till protokolljusterare välja Pyttan Asplund och Janne Carlstedt att jämte
mötesordförande justera protokollet.
§8. Verksamhetsberättelse för 2016-2017
Mötesordförande pekade på att Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns redovisad
på sidorna18 till 24 i utsända handlingar/Vinterbulletin 2018. Ingen mötesdeltagare
begärde ordet vid genomgången av berättelsen. Mötet tillfrågades om man därmed
ansåg berättelsen genomgången.
Årsmötet beslöt
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2016-2017 och lägga den till handlingarna.
➢
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§9. Ekonomisk redogörelse för 2016-2017
Föreningens skattmästare Ing-Marie Leidhammar redovisade föreningens
resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Årets resultat visar ett
överskott på 583 680 kronor. I samband med redovisningen informerade
skattmästaren att värdepappersportföljens marknadsvärde bokslutsdagen
uppgick till drygt 10 miljoner kronor. Skattmästaren noterade avslutningsvis att
föreningens ekonomiska ställning är mycket god.
Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2016-2017 såsom
framgår av handlingarna i Vinterbulletinen 2018.
§10. Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Peter Ek föredrog revisionsberättelsen och noterade att
styrelsen har god ordning på de ekonomiska handlingarna och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen.
§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016-2017.
§12. Behandling av styrelsens förslag
•

Torsten Friberg redovisade styrelsens förslag till nya stadgar. De främsta
förändringarna är föranledda av tidigare beslut om ändrat
verksamhetsår. För att föreningen i framtiden ska kunna betraktas som
en ideell förening och förhoppningsvis bli skattebefriad behövs i
stadgarna tydlighet vad avser öppenhet. En tredje större förändring
innebär en utökning av antalet styrelseledamöter och att styrelsen inom
sig väljer vilka ansvarsområden ledamöterna ska inneha.
Årsmötet beslöt
att bifalla styrelses förslag till nya stadgar såsom framgår enligt nedan,
att notera att beslutet var enhälligt samt
att paragrafen anses omedelbart justerad.

➢
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Stadgar för föreningen Riksidrottens Vänner reviderade av årsmötet 2018
§1
Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott
kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Föreningen ska
främja svensk idrott genom att bland annat utdela stipendier till särskilt förtjänta
svenska idrottsledare och aktiva.
§2
Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt andra
idrottsvänner som önskar stödja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap
inges till styrelsen.
§3
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Årsmötet hålls
årligen senast i maj månad.
Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmötet.
Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter
beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i föreningen
§4
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet utsedd styrelse, bestående
av ordförande samt sex ledamöter. Ordförande väljs på 1 år. Ledamöterna väljs på 2
år. Mandatperioden för ledamöterna läggs så att varje år, hälften av ledamöternas
mandatperiod utgår. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,
skattmästare, klubbmästare, stipendieansvarig och medlemsansvarig. Styrelsen äger
rätt att utse adjungerad ledamot.
§5
Samtidigt med val av styrelse väljs en revisor och en revisorssuppleant på ett år,
vilka har till uppgift att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under det
kommande verksamhetsåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast en
vecka före årsmötet.
§6
Val av styrelse och revisorer förbereds av en av årsmötet utsedd valberedning,
bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande.Valberedningens förslag
bör om möjligt bifogas årsmöteskallelsen. På årsmötet ska även val av valberedning
på ett år ske.
§7
Rösträtt utövas endast av de medlemmar, vilka erlagt årsavgift till och med
innevarande verksamhetsår.
➢
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§8
Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte
utfärdas skriftligt till varje medlem minst 14 dagar i förväg. För att kunna
behandlas på årsmötet ska förslag vara styrelsen tillhanda en vecka före detta
möte.
Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2.Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det
förflutna årets förvaltning.
5. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
6. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, eller som till styrelsen inlämnats
inom laga tid.
7.Val av styrelse, revisorer och valberedning
§9
Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmöte, om ändringen biträdes av två
tredjedelar av de närvarande samt ändringsförslaget tillkännagivits i kallelsen till
årsmötet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
§ 10
I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar överlämnas till
Riksidrottsförbundet, för att av detsamma fonderas. Avkastningen av fonden ska
disponeras för sådant ekonomiskt stöd som avses i § 1.
•

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 100 kronor.
§ 13. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Lars Allert informerade om arbetet i valberedningen. Därefter presenterade Lars Allert valberedningens förslag till
styrelse.
Valberedningen föreslår:
Till ordförande Kerstin Rosén
Christina Ericsson
Nils-Rune Nilsson
Jan Engström

omval på ett år
nyval på två år
omval på två år
nyval på två år
➢
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Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år,
att välja Christina Ericsson, Nils-Rune Nilsson samt Jan Engström samtliga på två
år samt
att till protokollet notera att Anders Lundin, Ing-Marie Leidhammar samt Böret
Karman Pallin är valda till årsmötet 2019.
§14. Val av revisor och ersättare
Årsmötet beslöt på valberedningens förslag
att välja Peter Ek revisionsbyrån Grant Thornton som ordinarie revisor med
Rune Lidholm som ersättare båda omval t o m nästa årsmöte.
§15. Val av valberedning
Hedersledamoten Bertil Sjöstrand föreslog nyval av Carl-Åke Myrsell, Bromma
samt omval av Eva Eliasson, Malmö, samt Christina Liffner,Västerås.
Årsmötet beslöt
att välja Carl-Åke Myrsell (sammankallande), Eva Eliasson samt Christina Liffner
till valberedning t o m nästa årsmöte.
§16. Årsmötets avslutning
Mötesordförande Anders Larsson tackade för att han fått förtroendet att leda
förhandlingarna och lämnade därefter över klubban till föreningens omvalde
ordförande Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett varmt tack till Anders och
överlämnade ett fång vackra blommar.Vidare avtackade Kerstin Lars Olof Rydh
som varit adjungerad ledamot och under många år ansvarig för föreningens
medlemsregister. Kerstin avtackade även Torsten Friberg som efter många år
avsagt sig omval. Sist men inte minst tackade Kerstin mötesdeltagarna för
förtroendet att få leda föreningen ytterligare en mandatperiod och avlutade
därmed årsmötesförhandlingarna.
Vid protokollet

Mötesordförande

Torsten Friberg

Anders Larsson

Protokolljusterare:
Pyttan Asplund

Janne Carlstedt
➢
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Nya RV-medlemmar 2016-2018
Lennart Ahlgren, Stockholm, Kjell Augustsson, Motala, Raul Björk,
Johanneshov, Claes Carlsson, Linköping, Nils Carnby, Bandhagen, Glen
Christiansen, Linköping, Anders Danielsson, Ursviken, Thomas Eklund,
Örebro, Tomas Eriksson, Solna, Hans-Göran Elo, Älta, Roiene Engdahl,
Halmstad, Tommy Forsgren, Trosa, Camilla Hagman,Vaxholm, Sven
Hagman, Linköping, Börje Hedqvist, Rosvik, Lars Hogedal,Vänersborg,
Gunnar Håkansson, Nacka, Kerstin Karlsson, Halmstad, Anders Larsson,
Stockholm, Karin Larsén, Stockholm, Kent Lindahl, Örebro, Peter
Matsson, Enskede, Per Renström, Hässelby, Lars Rifve,Västra Frölunda,
Kerstin Brodin, Stockholm, Carl Eric Stålberg, Stockholm, Kjell Sunesson,
Örebro, Maja Uebel, Stockholm, Hans von Uthman, Huddinge, Bosse
Wedlund, Stockholm, Eva Andersson, Farsta, Jan Andersson, Strömsholm, Ria
Damgren Nilsson, Kullavik, Åke Carlsson,Västra Frölunda, Sture Ericsson,
Stockholm, Håkan Carlsson, Örebro, Lars Edvall, Täby, Anita Edlund,
Örnsköldsvik, Britt-Inger Jonsson, Saltsjö-Boo, Lise-Lotte Jansson, Helsingborg, Olle Köpsell,Västerås, Ola Lundberg, Karlstad, Lars Nordström, Falun,
Johanna S:t Clair Renard, Rimbo, Kristiina Sagbrant, Märsta, Agneta Ström
Granlund, Huddinge, Eva Svensson,Växjö, Bo Wickberg, Falun, Anneli
Östberg, Borlänge, Susanne Jidesten, Bromma, Pyttan Asplund, Stockholm,
Leif Thunman, Härnösand, Owe Hultin, Bromma, Claes-Åke Johansson,
Göteborg, Birgitta Persson, Farsta, Hans Säfström, Stockholm, Sven Trönne,
Eslöv, Staffan Viden, Kullavik, Lars Carlsson, Kerstin Brodin, Leif Larsson,
Roine Engdahl Lena Wallin-Kantzy, Spånga och Annelie Östberg, Borlänge.
Medlemskuriosa RV 2018
Äldste manlige medlem - Sven Gärderud, Lidingö (97 år).
Äldste kvinnliga medlem - Elsie Ekedahl, Sigtuna (96 år).
Yngste manlige invald medlem - Bertil Eek, Falun, 31 år - 1980
Yngste kvinnl invald medl - Karin Mattsson Weijber, Sthlm, 28 år - 2000.
Flest år i RV, man - Arne Ahlström, Uppsala, 51 år (invald 1967).
Flest år i RV, kvinna - Elsie Ekedahl, Sigtuna, 53 år (invald 1965).
Senast invalde manlige medlem - Roiene Engdahl, Halmstad (2018).
Senast invalda kvinnlige medlem - Lena Wallin Kantzy, Spånga (2018).
Yngste manlige medlem - Håkan Carlsson, Örebro, 40 år.
Yngsta kvinnliga medlem - Johanna S:t Clair Renard, Rimbo, 45 år.
Medelålder på alla i RV - 72,8 år.
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Att spränga ett målsnöre!
Vid RV:s årsmöte 2018 citerade Peter Reinebo, verksamhetsledare vid
SOK, en liten vers om idrott när han talade om den olympiska idrottens
framtid. Han hade vid tillfällen hört Bengt Wallin, tidigare förbundsrektor
för SISU idrottsutbildarna, citera den lite ironiska versen.
Idrott är att hinna före/ till ett fånigt litet snöre
En del har undrat vem som skrivit versen och i vilket sammanhang den
förekommer.
Många av RV:s medlemmar minns ett program i televisionens barndom:
Hylands hörna. Den omåttligt populäre sportjournalisten Lennart Hyland
från Tranås satt varje lördag bakom ett skrivbord med telefon och
mikrofon i Sveriges enda kanal och direktsände familjeunderhållning.
Genomslagskraften var enorm. På fikaraster i byggbodar och på kontor
pratade man om Hylands olika upptåg.
Ett sådant var Hylands ABC. Tittarna
uppmanades att skriva en tvåradig vers för
alfabetets alla bokstäver. Under 28 veckor
presenterades en vinnande vers för varje
bokstav. Den vinnande versen för
bokstaven i skrevs av Bo Ridderström i
Askim. 1966 samlades alla verserna i
Hylands ABC-bok och gavs ut av Sveriges
Radios förlag.Verserna illustrerades av
välkända konstnärer och boken såldes
sedan till förmån för Radiohjälpens
insamling till leprasjuka barn.

Lennart Hyland med fotograf i
Hässleholm 1956.

Den lilla versen har citerats i många idrottssammanhang ofta utan att
man angett dess ursprung. Om texten kan förstås idag, då målsnören mer
hör till historiens löparbanor, är oklart. Men, den som sprängt målsnöret i
en viktig tävling vet att det inte kändes direkt fånigt.
Anders Lundin
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Vem har sagt att män inte kan göra
två saker samtidigt?
Håkan Martinsson, numera pensionerad domkyrkoorganist
(Storkyrkan i Stockholm) har många olika strängar på sin lyra. Kunnig
fågelskådare, framgångsrik sportfiskare, besatt av travet på Solvalla och
hängiven Bajen-fantast. Allt detta trots att han flyttat till Kalmar.
Mats-Olov Svantesson, trumpetare i Radiosymfonikerna, delade hans grönvita besatthet.
Här citerar vi ett Facebook-klipp skrivet av Håkan Martinsson:
”På P2 just nu: Bach Et incarnatus est. Ljuv musik i dubbel bemärkelse.
2001 gjorde vi Bachs h-mollmässa i Storkyrkan. Samtidigt spelade
Hammarby guldfinal mot Örgryte. Trumpetaren Mats-Olov Svantesson,
som ju till skillnad från mig inte spelade i alla satser, hade radio med
öronsnäcka och skulle hålla mig underrättad om ställningen. Men allt gick
så snabbt att först i den långsamma satsen Et incarnatus est vågade jag
vrida på huvudet. Då log han med hela ansiktet och tecknade 3-1 med
fingrarna. Ljuv musik!”

Medlemsavgiften
Om du hör till dem som glömt att betala årsavgiften till RV, det förra eller
nuvarande verksamhetsåret, så har du i tidningen fått en påminnelse om
detta.Var snäll och betala snarast möjligt. Betalning görs till plusgiro 15 44
80 – 8 eller bankgiro 826 – 3923. Avgiften för medlemskap är 100 kronor
per år. Om du mot förmodan fått en påminnelse, trots att du betalat, ska
du höra av dig till medlemsansvarig Lars Allert (0739 777 231 eller
lars.allert@gmail.com). Om du betalat avgiften under maj eller juni månad
2018, ber vi dig bortse från denna uppmaning.
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Ny dataskyddsförordning
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj
2018. Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter.
I RV har vi ett medlemsregister där namn, adress, födelsedatum, invalsår,
telefonnummer, e-postadress - om du meddelat den – registreras.
Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra medlemmar med
Bulletinen, Nyhetsbrev (bara till e-postadresser) och annan information.
Vartannat år erhåller samtliga medlemmar en tryckt medlemsmatrikel.
Medlemsregistret hanteras av en till styrelsen adjungerad person.
Utskick av Bulletinen sköts av tryckeriet som erhåller postadresserna.
Utskick av Nyhetsbrev sköts av kontrakterad person som erhåller
e-postadresserna. Inga personuppgifter säljs. Om en medlem lämnar RV
raderas namn och kontaktuppgifter ur medlemsregistret.
Vi kommer också lägga ut på vår hemsida RV:s policy för hur vi hanterar
integritetsfrågor och personuppgifter.
Vill du veta mera om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta Kerstin Rosén, ordförande.

Vi vill informera dig!
RV arrangerar själv eller ibland tillsammans med annan organisation
aktiviteter som innebär att vi vill nå dig med information. Det smidigaste
sättet är att göra det är att skicka nyhetsbrev eller medlemsbrev med
e-post. Därför är vi angelägna att få din aktuella e-postadress. Du kan
skicka den direkt till Lars Allert, lars.allert@gmail.com som numera
hanterar vårt medlemsregister.
Om du inte har e-postadress eller inte vill lämna den kan du få
information från RV med brevpost. Anmäl då i ett brev till Lars Allert,
Sylvesterg. 13, 125 71 Älvsjö eller ring 073-977 72 31.
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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 Lars Bennbäck och
Margaret Sikkens Ahlquist.

Lars Bennbäck, april månads RV-profil har varit
ordförande i Brunnsvikens kanotklubb och i
Svenska Kanotförbundet och Member of the
board i Internationella kanotförbundet. Numer
består den egna träningen främst av promenader
varannan dag.
Margaret Sikkens Ahlquist, är maj
månads RV-profil. Hon har ett långvarig
engagemang inom gymnastiken, såväl
nationellt som internationellt. Hon är
bland annat ledamot i IOK:s Sport and
Active Society Commission och aktiv
inom SWEA, Swedish Women
Educational Association, en organisation
för 7 000 svenska kvinnor boendes
utomlands.

Tipsa om nya RV-profiler
Det här är bara några exempel på spännande personer som har varit RVprofiler. Gå in på hemsidan - www.riksidrottensvanner.se - och se samtliga
profiler under fliken Medlemmar.
Är det någon person som du vill läsa om så hör av dig till oss med ett tips.
Anders Lundin tar gärna emot alla goda idéer på anderslu@comhem.se.
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Födelsedagar 1 juli - 31 december 2018
50 år

Camilla Hagman,Vaxholm, 9 augusti
55 år
Marie Louise Bergh, Stockholm, 29 juli
Patrik Oscarsson,Visby, 10 december
Tomas Eriksson, Solna, 21 december
60 år
Hans von Uthman, Huddinge, 23 juli
Carl-Åke Myrsell, Bromma, 15 augusti

Tomas Eriksson

65 år
Thomas Karlsson,Vaxholm, 5 juli
Kjell Augustsson, Motala, 14 september
Agneta Ström Granlund, Huddinge, 29 september
Ulla Bjerkhaug, Stockholm, 22 oktober
70 år
Kenth Borgström, Sölvesborg, 16 juli
Britt-Inger Jonsson, Saltsjö-Boo, 28 juli
Sture Ericsson, Stockholm, 17 augusti
Rolf Hammar, Mora, 27 augusti
Sven von Holst, Falun, 30 augusti
Raul Björk, Johanneshov, 12 september
Marianne Söderberg, Lidingö, 1 oktober
Eva Andersson, Farsta, 18 oktober
Lillvor Silander, Upplands Väsby, 12 december
Stickan Carlsson, Skövde, 19 december
75 år
Tore Brännlund, Umeå, 7 juli
Håkan Rystedt, Borlänge, 17 juli
Magnus Bergman, Saltsjöbaden, 30 juli

Sven von Holst

Marianne Söderberg
➢
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75 år
Jan Wigren, Stockholm, 16 augusti
Gunilla Pajkull, Tyresö, 5 september
Bertil Olsson, Uppsala, 11 oktober
Nils-Rune Nilsson, Lidingö, 9 december
Ulf Ekelund, Stockholm, 16 december
80 år
Vidar Martinell, Järna, 19 juli
Rolf Carlsson, Enköping, 24 juli
Bertil Sjöstrand, Solna, 24 juli
Kari Marklund, Linköping, 29 augusti
Jupp Ripfel, Djurhamn, 2 september
Sven Danielsson, Uppsala, 2 oktober
85 år
Jan Grauers, Gävle, 29 juli
Ingvar Rittsel, Jönköping, 30 juli
Torsten Wikenståhl, Huddinge, 17 augusti
Åke Elmsäter, Trosa, 15 september
Thure Petersson, Tyresö, 29 september
Bo Hansson, Solna, 20 december

Nils-Rune Nilsson

Rolf Carlsson

90 år
Barbro Jungstedt, Lidingö, 3 november
95 år
Carl-Erik Asplund, Järfälla, 14 september

Bertil Sjöstrand
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Föreningen Riksidrottens Vänners styrelse
Kerstin Rosén, ordförande Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. bost. 08-768 85 45,
mob 070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin, vice ordförande, Larsbergsvägen 36, 181 39 Lidingö. Tel. bost.
08-767 44 94 mob 070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se
Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Sickla kanalgata 65, 120 68 Stockholm.
Tel mob 070-6934474, e-post: Ingmarie.Leidhammar@telia.com
Böret Karman-Pallin, sekreterare,Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta. Tel. bost.
08-724 97 71, mob 070-7696872, e-post: boretkarman@gmail.com
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Hamnvägen 13, 181 66 Lidingö. Tel. bost.
08-731 93 59, mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Christina Ericsson, Prostkvarnsgatan 58, 554 46 Jönköping. Tel. mob 070-450 54 05,
e-post: 036.121605@telia.com
Jan Engström, klubbmästare, Djäknebergsgatan 9 B, 172 32 Västerås. Tel boet 021-33
14 57, mob 070-6716853, e-post: jan.engstrom@rf.se
Lars Allert, matrikelansvarig, Sylvestergatan 13, 125 71, Älvsjö, Tel mon 0739-77 72 31,
e-post: lars.allert@gmail.com (adjungerad)
Valberedning
Carl-Åke Myrsell (sammankallande): Kummelvägen 21,167 64 Bromma, Tel 08 - 621
12 24, e-post: calle.myrsell@gymnastik.se
Eva Eliasson, Regementsgatan 98 A, 217 51 Malmö, Tel mob 0723 - 070 752, e-post:
eva.m.eliasson@vellinge.se
Christina Liffner, Domherrevägen 4, 722 23 Västerås, Tel mob 070 - 522 09 05, epost: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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Skön sommar önskar
Riksidrottens Vänner!

Föreningen RV
Riksidrottens Vänner

