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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Så var det dags igen….!
Åren går fort - speciellt om man flyttar ett årsmöte från april till
september och sedan kallar till årsmöte igen i april året därpå. Du förstår
vad jag menar. Covid-19.Vi hade årsmöte den 17 september 2020 och med
denna Bulletin kallar vi till årsmöte den 22 april 2021.
Vi hade hoppats på att få bjuda på mingel, kunna hylla våra stipendiater på
plats, lyssna på en intressant föreläsning och efter själva årsmötesförhandlingarna bjuda på en bit mat och njuta av att vara tillsammans och
skratta åt glada minnen. Men i avvaktan på att bli vaccinerade och att
smittspridningen ska minska har vi beslutat kalla till digitalt årsmöte, igen.
(Beslutet togs i slutet av februari när det fanns oro för en tredje smittvåg i
Sverige.) Mingel kan bli svårt och mat får du ordna själv. Föreläsningen
däremot får du vara med om. 2020 års Torsten Tegner-stipendiat, Jacob Hård
af Segerstad, som vi alla lyssnat till under många friidrotts- och längdskidtävlingar inklusive Vasalopp, kommer berätta under rubriken: Från Jerring
till Vinterstudion – ett yrkesliv på radio/TV. Det vill du inte missa, så anmäl dig
till årsmötet redan nu! Se längre fram i denna Bulletin hur du gör det.
Tänk om det kunde bli en ”anstormning” av anmälningar till årsmötet! Vad
roligt det skulle vara att se ett ansikte på er alla och känna gemenskap,
visserligen digital, men ändå.
Vi laddar för fysiska kamratträffar så snart vi blivit vaccinerade och läget
totalt sett stabiliserat sig.
➢
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RV:s vision
Utifrån den medlemsenkät vi genomförde 2019 antog årsmötet 2020
följande vision:
”Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet och
främjar gemenskap över idrotts- och generationsgränser.Vi fokuserar på idrottens
ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i
samhället”.
Vi i styrelsen har visionen med oss, bland annat när vi arbetar med våra
stipendier, som nu är under översyn och omarbetning, se mera längre fram.
Den nya stipendiestiftelsen för erfarna ledare är förhoppningsvis klar när du
läser detta. Vi ser fram emot att äntligen kunna presentera vår nya
stipendiestiftelse för erfarna idrottsledare vid årsmötet, helt i linje med att
kunna erbjuda attraktiva stipendier.
Bulletinerna vill också spegla visionen liksom hemsidan. På den finns vår
historik, nyheter och presentation av RV-profiler (riksidrottensvanner.se).
Kanske känner du någon som skulle vara intresserad av att vara med i vår
kamratförening? Slå en signal, skicka ett mejl och föreslå hen att bli medlem.
På hemsidan ser du hur man ansöker.
En Svensk Klassiker
fyller 50 år i år och det uppmärksammar vi i denna Bulletin. Jag har aldrig
genomfört någon – kanske du? Däremot hann jag njuta av vinterns snö och
is, vilket var härligt efter några snöfattiga vintrar i Stockholm. Och på TV
bjöds vi i februari på underhållning och spänning på högsta nivå.
Världsrekord på skridskor av Nils van der Poel! Och många spännande
moment och framgångar på skidor och i skidskytte. Tack för fin
underhållning i dessa pandemitider!
Nu går vi mot ljusare tider
i både bokstavlig och bildlig bemärkelse. Jag tänker på covid-19 med ljusa
förhoppningar. På dagens promenad lyste vintergäck, småfåglar kvittrade och
den lilla bäcken porlade. I början på april, när du läser detta, har våren
kommit mycket längre, och vi har fått sommartid.
Var rädd om dig, lev väl och hoppas vi ses den 22 april!
Kerstin Rosén
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Digital kamratträff med Staffan Movin
Det har varit glest med kamratträffar under 2020. RV hann genomföra
en kamratträff på Dopinglaboratoriet i Huddinge innan pandemin med
påföljande restriktioner satte stopp för de flesta möten och evenemang.
Den 13 januari var det dags för 2021 års första kamratträff. Det blev en
uppskattad premiär för en kamratträff i digitalt format med tjugotalet
deltagare.
Under rubriken ”Motionsloppen – näringsförbud, krishantering och
återhämtning som idrottsmotor” presenterade Staffan Movin den
kraftsamling som skett för att sätta fokus på det närmast totala
”näringsförbud” som drabbat olika evenemang. Staffan är ordförande i En
Svensk Klassiker, och var också den som tog initiativ till att bilda
intresseorganisationen Svenska Motionslopp och idrottsevenemang, där han
är ordförande.
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➢

Motionsloppen är oerhört viktiga för svensk idrott ur många aspekter
bl a som träningsmål för många aktiva, som evenemang och som
intäktskälla. Folkhälsoperspektivet är inte heller försumbart.
- Vi såg tidigt hoten mot motionsloppen och bristen på tydlighet i
informationen. Frustrationen spred sig bland arrangörerna av stora
motionslopp och på förenings- och förbundsnivå.Vi skapade ett
kontaktnät och informationsflöde mellan ett antal specialförbund, där
även Riksidrottsförbundet ingick. Organisationen Svenska Motionslopp
bildades och vi började också snabbt försöka skapa opinion och
medvetet synas i media. Man kunde, genom den nya organisationen,
agera med gemensam röst och bli en viktig aktör inom idrotten, i media
och i samspel med beslutsfattare, berättar Staffan.
Inställda eller uppskjutna tävlingar, konsumentverkets ställningstagande
om återbetalning av startavgifter (som senare nyanserades), tillvaron i
”ingenmanslandet” mellan ordningslag och pandemilag, och besluten om
”sittande” publik var några av de frågor man brottades med.
➢
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- Det kompensationsstöd som regeringen beslutade om var välkommet, men
motsvarade bara en liten del av det behov av stöd som fanns.
Intäktsbortfallet från de 14 största motionsloppen innebar även stora
uteblivna intäkter för inblandade föreningar och förbund. Dessutom var det
svårt att nyttja möjligheten till korttidspermitteringar, menar Staffan.
Det intressepolitiska arbetet tillsammans med idrotten och kulturen
intensifierades under hösten.
Nu, i början av 2021, fortsätter arbetet med oförminskad kraft. Hoppet ställs
till en ny verklighet under kommande höst, möjligen med någon öppning
redan i sommar. Det är en kamp för överlevnad, och flera knutar måste
lösas upp innan dess. Men parallellt med att allt ska närma sig det normala
igen finns en kreativitet och entreprenörsanda i leden. Arrangemang
modifieras och nya koncept utvecklas.Vasaloppet möjliggörs t ex som
”Vasaåket 2021” då det 90 kilometer långa skidspåret mellan Sälen och
Mora blir betraktat som anläggningen Vasaloppsarenan.
Nu hoppas vi på ljusare tider – mer idrott, mer publik och fler evenemang åt
folket framöver!
Tack Staffan Movin för en intressant digital träff med Riksidrottens Vänner!
Cicki Ericsson

Vansbrosimningen
ingår i Klassikern.
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En Svensk Klassiker firar 50 år
När idén om En Svensk Klassiker först presenterades möttes idén med
”det finns inte en jäkel som gör de här loppen på ett år”. Men efter att
tanken mognat ett par år tog Mats Qvarfot i Vansbro tag i idén och
etablerade En Svensk Klassiker 1971. Sedan dess har En Svensk Klassiker
utvecklats till en framgångssaga för motionsidrott, svensk idrottsrörelse
och folkhälsa.
Att under ett år genomföra Vätternrundan,Vansbrosimningen, Lidingöloppet, Engelbrektsloppet eller Vasaloppet och kunna titulera sig En Svensk
Klassiker lockar under pandemifria år nästan 10 000 personer. Idén har
blivit en succé och de ingående loppen är alla ikoniska lopp i sig där varje
arrangör även tillhandahåller kortare versioner för att öka tillgängligheten
till motion och rörelse. Ekonomiskt är loppen motorer både för idrottsförbund och klubbar eftersom finansiella överskott går tillbaka till idrotten.
➢
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Men en verksamhet behöver kontinuerligt utvecklas för att vara
intressant och attraktiv. En Svensk Klassiker gjorde ett betydande strategiskt
val 2010 då man beslöt sig för missionen att göra Sverige och svenskarna
friskare. En mission som är ambitiös och som kräver att trösklar sänks för
att locka fler svenskar till motion och välmående. Naturligtvis med ett
långsiktigt intresse att utveckla motionsmarknaden och klassikerloppens
betydelse som målbild och inspirationskälla.
En Svensk Klassikers tydliga mission öppnade upp många möjligheter. Från
att bara fokusera på att sälja diplom och medaljer till de som genomfört En
Svensk Klassiker initierades flera nya projekt. Projekt som haft relativt lätt
att hitta sponsorer, eftersom värdet att kunna associera sig till missionen att
göra Sverige och svenskarna friskare är attraktivt. Tre av projekten som varit
mest framgångsrika är Skolklassikern, ICA-klassikern och Klassikerrapporterna. Bevis på En Svensk Klassikers framgång är bland annat att man
blivit nominerad till Sveriges starkaste varumärke Signumpriset, men
förlorade mot Pippi Långstrump.
Både Skolklassikern och ICA-klassikern sänker trösklar och intresserar
personer att motionera på hemmaplan genom att genomföra klassikerloppens distanser. För Skolklassikern är det hela klassen som ska klara
klassikerdistanserna och för ICA-klassikern har man tre månader på sig att
genomföra loppen. Skolklassikern har varit mycket framgångsrik och
välkomnats i över 200 kommuner. ICA-klassikern har blivit en populär digital
app som stimulerar vardagsmotion med belöningar efter olika delmål.
En viktig del att vitalisera och göra varumärket En Svensk Klassiker relevant
har varit att ta ställning och position för folkhälsa. Detta har gjorts bland
annat i Almedalen där klassikerrapporter släppts årligen. Närvaron i
Almedalen har stärkt relationen med politiker och företag, samt varje år lyft
motions- och rörelserelaterade frågor såsom stillasittande, behovet av ökad
rörelse i skolan, samt behovet av att infrastruktur möjliggör rörelse. Den
senaste rapporten tar upp den psykiska ohälsan som studenter har, något
som tidigare inte uppmärksammats speciellt mycket. Studenters psykiska
ohälsa är också temat i TV-serien ”Min Klassiker” som i slutet på 2020 gick
på TV3 och TV6.
➢
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Vätternrundan är ett av klassikerloppen.

Nu är det dags för att starta nästa 50 års resa. Ett steg har varit att
tillsätta en ny styrelse med blandning av erfarenheter från motionslopp,
turism, idrottsledare från liga respektive idrottsklubb inom fotboll och
ishockey samt näringslivsprofiler. Tanken med den nya styrelsen är att
utnyttja kompetenser som kan hantera den nya typen av idrottsorganisation som har både ideella och kommersiella element i en miljö
som både är fysisk och digital. Detta ses som viktigt eftersom de
kommande åren kommer kräva nya perspektiv och angreppssätt. Inte
minst för att möta de utmaningar som pandemin har medfört på folkhälsa,
svensk idrott och på motionerandet.
Ett första fokus är att utifrån missionen att göra Sverige och svenskarna
friskare att återigen få folk i rörelse efter perioder av stillasittande
hemarbete och frånvaro av inspirationsmål.
Staffan Movin, ordförande i En Svensk Klassiker
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Blir padel nästa RF-idrott?
Padel hoppas bli medlem i RF i samband med årets RF-stämma den
28-30 maj.Vi uppfyller alla kriterier för medlemskap säger Calle Åkesson, en
förhoppningsfull verksamhetschef i Svenska Padelförbundet.
- Vi ansökte redan till stämman 2019 men vår verksamhet ansågs då vara
för nära besläktad med befintligt förbund i RF. Nu har Squashförbundet tagit
bort att de har padel i sina stadgar, vilket gör att det ser mer positivt ut att
RF ska rekommendera stämman att välja in oss som fullvärdiga medlemmar.
Vi är en egen sport betonar verksamhetschefen som är den förste och
hittills enda anställda på förbundskansliet.
Padel såg dagens ljus i staden Acapulco, Mexico 1969. Några entusiaster tog
sporten till Marbella i Spanien där det under 70- och 80-talet fullkomligt
exploderade av banor. Padel är idag den näst största idrotten i Spanien sett
till antal utövare. Bara fotboll är större.
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Sedermera etablerades padel i
Sydamerika med Argentina som
främsta land. 1998 byggdes den
första banan i Sverige i Grevie, ett
par mil utanför Båstad. 2010
bildades Svenska Padelförbundet
och 2014 tog det fart på allvar.
2014 fanns 25 padelföreningar
och idag är siffran nästan 100
klubbar. På anläggningssidan fanns
det 2014 17 anläggningar med
banor och idag drygt 500.Vid en titt på antalet licensierade spelare ser
man 100 personer 2014 och som vuxit till 2 000 personer 2020. Allra
tydligast ser man populariteten på antalet unika spelare som bokat en
bana från 13 206 personer 2016 till hela 485 000 stycken år 2020.
I padel spelar man alltid dubbel med samma poängberäkning som i tennis.
Linjerna på planen används endast vid serven som alltid måste slås
underhands och studsa i motståndarens servruta. Glasväggarna är alltid en
del av spelet och får användas även om det finns regler på vilket sätt.
Utrustningen är en särskild padelracket och bollen liknar tennisbollen fast
med annat tryck.
Padel har precis som många andra idrotter drabbats av pandemin med
många inställda aktiviteter som följd. Ett normalår genomför man dock
SPT (Swedish Padel Tour) där den svenska eliten deltar och spelar åtta
gånger på olika platser runt om i landet och som avslutas med en final i
slutet av året. Man genomför också SM och klubblags-SM. 2019 stod
Halmstad Padelklubb som segrare på herrsidan medan klubbens damlag
bärgade en silvermedalj.
Landslagsverksamheten har också påverkats av pandemin men vid
Europamästerskapen 2019 tog Sverige en hedrande bronspeng i
lagtävlingen.
- För att ytterligare utveckla vår tävlingsverksamhet startar vi till hösten
ett seriespel och introducerar en ny tränarutbildning, säger Calle Åkesson.
➢
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Oscar Axelsson i
herrarnas semifinal under
SM i padel 2020.

Internationellt är World Padel Series, som grundades 2013, den viktigaste
tävlingen för professionella spelare i dagsläget. Det Internationella
Padelförbundet har också en förhoppning att på sikt bli aktuell som en
olympisk idrott.
De flesta av landets cirka 500 hallar är kommersiellt drivna. En ambition som
förbundet har är ”en förening på varje anläggning”.
- Det är en stor fördel för hallägarna att ha en förening med ungdomsverksamhet i sin anläggning, hävdar Calle. Detta vill vi belägga med en studie
som just nu pågår med hjälp av en student med syftet att påvisa nyttan ur
flera perspektiv, inte minst det sociala, och som ska vara klar innan
sommaren.Vi har också avsatt 500 000 kronor av egna medel som våra
föreningar kan söka för att få igång barn- och ungdomsverksamheten ute i
landet under namnet ”Padellyftet”.
Att det är många medelålders kvinnor och män, utan föreningstillhörighet,
som spelar padel är ingen hemlighet, men nu är det dags att ta nästa steg
och utveckla våra klubbar och stimulera barn- och ungdomsverksamheten,
avslutar Calle Åkesson.
Jan Engström
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Kalle Örsan - aktuell RV-profil
Utan Karl Örsan hade Riksidrottsmuseet i Stockholm knappast varit vad
det är idag. Efter många år som chef har han lämnat chefskapet och ägnar
sig åt utställningar och visningar. Nu går han in på sitt sista yrkesår.
Vem är Karl Örsan? Hur blev du intresserad av idrott och på vilket
sätt har du varit aktiv och engagerad?
Idrottsintresset väcktes nog av pappas boxningstidningar efter Ingemar
Johanssons seger mot Floyd Patterson 1959. Jag plöjde The Ring och
Boxing med stor fascination utan att förstå ett enda ord. När jag lärde
mig läsa några år senare pluggade jag in alla tungviktssegrare från John L
Sullivan fram till Muhammed Ali.
Jag har under hela min uppväxt, ungdomstid och vuxenliv varit en intensiv
TV-slukande idrottsintresserad person. Kanske skiljer jag mig från andra i
vår illustra förening i det att jag själv inte utövar sport eller går på
levande idrottsevenemang i någon större utsträckning.
14
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Så det aktiva idrottandet har det varit sämre bevänt med. Under en kort
period i slutet av 60-talet spelade jag fotboll i en lokal klubb från Högalid
i Stockholm som kallades Gamarna. På 1980- och 90-talen var det
badminton som gällde.
Jag har heller inga meriter som ledare i bagaget. Däremot har jag varit
ledamot av, och under en period, ordförande för Svenska Idrottshistoriska föreningen. Därutöver sekreterare i Sveriges Olympiahistorikers förening ett par år och givetvis medlem i Riksidrottens
vänner sedan slutet av 1990-talet.
Under det radikala 70-talet tillhörde jag den flygel som ofta var ute på
gator och torg och uttryckte sina åsikter om orättvisor i samhället. Jag
vill minnas att idrotten inte stod så högt i kurs i dessa kretsar. Så när inte
någon såg brukade jag emellanåt smita in på biblioteket vid Hornsgatan
mitt emot Televerkets höghus. Blicken svepte över lokalen så att ingen
radikal kompis satt och läste revolutionära skrifter eller så innan jag
smög fram till raden av Idrottsboken för att förkovra mig. Det intresset
har hållit i sig. Min fru brukar berätta att när vi blev ett par vid ungefär
samma tid förvånades hon över att jag så noggrant läste DN:s
resultatbörs.
Nå, jag klippte av mitt långa hår och arbetade ett par år som
förskollärare innan jag sadlade om i mitten av 1980-talet. På Stockholms
universitet studerade jag historia, konstvetenskap och bebyggelsehistoria.
Fick en hel del extraarbete på Stockholms stadsmuseum med
utställningar, visningar, vandringar m m. Dåvarande stadsantikvarien hette
Björn Hallerdt. På en kafferast visade det sig att vi hade ett gemensamt
intresse i idrottshistoria i allmänhet och -statistik i synnerhet.
Några år senare frågade Björn mig om jag ville vara med och bygga upp
ett alldeles nytt idrottsmuseum i Globen. Det kunde jag inte tacka nej till
så jag kallades till en anställningsintervju i december 1991. Dock insåg jag
att det inte skulle räcka med att kunna rabbla Björn Borgs setsiffror eller
tungviktsmästare i boxning från 1880-talet. Kunskapen behövde breddas.
➢
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Kalle Örsan,
Johan Wiland
och Mikael
Dorsin på
Idrottsmuseet
vid invigningen
av utställningen
VM-58.
Så när jag sökte litteratur att förbereda mig med noterade jag att det inte
fanns särskilt mycket skrivet kring idrottens historia som tog upp ämnet ur
ett mer samhälleligt och kulturhistoriskt perspektiv. Men så hittade jag en
avhandling som hette ”Idrottens väg till folkrörelse” och bredvid den ett lika
imponerande verk med titel ”Idrott mellan krigen”. Det här var
idrottshistoria med verkshöjd. Författare var Jan Lindroth och intill dessa
volymer stod av samme författare en slags kompilering betitlad ”Från
sportfåneri till massidrott”. Den var kortare så den läste jag.
Dagen för anställningsintervjun vandrade jag nervöst omkring i Farsta
centrum innan jag gick in i Idrottens Hus och åkte upp till rätt våningsplan.
Där togs jag emot av RF:s arkivarie Hans Gustafsson och leddes till ett rum.
Bakom ett bord satt stadsantikvarie Björn Hallerdt som jag hälsade på och
en annan man som presenterade sig som Jan Lindroth. Jag insåg snabbt vem
det var och det skakade till i knävecken, en svettdroppe trängde fram vid
näsroten.
Anställningsintervjun gick dock bra och jag fick tjänsten som jag tillträdde i
januari 1992. Jag fick också i Jan en vän och i någon bemärkelse en mentor
till att mitt intresse för idrottens historia breddades. Överhuvudtaget
innebar mitt inträde i idrottsvärlden att jag lärde känna betydelsefulla
idrottsledare och fick förmånen att träffa mängder av idrottsidoler. När
Ingemar Johansson i egen person överlämnade mamma Ebbas badrock han
använde under hela karriären som gåva till museet, tänkte jag tillbaka på
pappas boxningstidningar.
Läs hela RV-profilen på www.riksidrottensvanner.se
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Kallelse och inbjudan till årsmötet med
Riksidrottens Vänner 2021
Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 104 år (1916-2020)
och håller årsmöte torsdagen den 22 april. Dessvärre tvingas vi
konstatera att vi även detta år måste bjuda in till ett digitalt årsmöte,
via Zoom. Föredragningslistan och möteshandlingarna finns på
hemsidan, liksom i denna Bulletin. Kompletterande handlingar, såsom
valberedningens förslag och revisorernas berättelse läggs ut på
hemsidan.
Program
17.00

Uppkoppling och välkommen

17.15

Mottagaren av Stora journalistpriset, Torsten Tegnér
stipendiaten och radio- och tv-journalisten Jacob Hård
af Segerstad medverkar och talar under rubriken: Från
Jerring till Vinterstudion – ett yrkesliv på radio/TV

17.45

Årsmötesförhandlingar

Anmälan
Du anmäler dig till klubbmästare Jan Engström,
jan.engstroem@telia.com eller 070-671 68 53 SENAST den 15 april.
Efter att vi fått din anmälan återkommer vi med ytterligare
information och hur du ansluter till mötet. Ange till vilken
e-postadress vi ska sända informationen och anslutningslänken i
samband med din anmälan.

Välkommen med din anmälan!
➢
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Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte 2021
Torsdagen den 22 april 2021.
Digitalt möte med start klockan 17.00. Själva årsmötesförhandlingarna beräknas
börja klockan 17.45.
1. Öppnande och parentation
2. Fastställande av föredragningslista
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Nya medlemmar hälsas välkomna
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet
8. Verksamhetsberättelse för 2020
9. Ekonomisk redogörelse för 2020
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av styrelsens förslag och förslag till styrelsen som inlämnats
inom lagstadgad tid
Styrelsens förslag:
a) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
13. Verksamhetsåret 2021
14. Val av styrelse
15. Val av revisor och en ersättare
16. Val av valberedning
17. Årsmötets avslutning
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Verksamhetsberättelse för Föreningen
Riksidrottens Vänner, verksamhetsåret 2020.
År 2020 kommer vi att minnas som det år då pandemin covid-19
förändrade världen och våra vardagsliv. RV påverkades också, om än inte
så omfattande som andra delar av idrottsrörelsen och samhället i stort.
Mycket fick ställas in, men vi lärde oss också att ställa om, tänka nytt,
tvätta händerna, hålla avstånd, bli digitala.
Årsmötet sköts upp från april till september. Styrelsen hoppades länge
kunna genomföra ett fysiskt möte, vilket inte gick, utan det blev digitalt
liksom flera styrelsemöten.
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 12 protokollförda sammanträden.
Kommunikation
Vår kommunikation bygger på tre delar: hemsidan, tidningen Bulletinen,
som kommer ut tre gånger per år och Nyhetsbrev, fem nummer, med
aktualiteter och rapport från senaste styrelsemötet. Nyhetsbreven
förmedlas via e-post, som idag når nästan 90 procent av medlemmarna.
Medlemmar som inte har e-post kan begära att få informationen med
brev.
Styrelsen har också under detta verksamhetsår på hemsidan och i
Bulletinen presenterat RV-profiler vilka varit: Karin Redelius, Johanna
S:t Clair Renard, Jan Wigren och Gunilla Lindberg.
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.
Medlemsenkät och RV:s vision
Samtliga medlemmar fick under 2019 en enkät om Riksidrottens
Vänners framtid med sikte på 2026, då RV blir 110 år. Svaren gav
styrelsen ett gott betyg för det som görs idag och även intressanta
förslag för framtida utveckling. Underlaget har bearbetats av styrelsen,
och en del förslag vävs successivt in i verksamhetsplanen.
➢
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Det sista steget i bearbetningen av enkätsvaren var att ta fram en vision,
vilket vi arbetade med under våren.Visionen kunde sedan fastställas vid
årsmötet i september. Den lyder: ”Riksidrottens Vänner möter framtiden med
samlad kunskap och erfarenhet och främjar gemenskap över idrotts- och
generationsgränser.Vi fokuserar på idrottens ledarskap, fördelar attraktiva
stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i samhället”.
Stipendier
Styrelsens arbete med att sammanföra flera av stipendierna till ett färre
antal och då med större utdelning per stipendium, har fortsatt under året.
Länsstyrelsen och Kammarkollegiet har meddelat sina beslut om de av oss
föreslagna förändringarna av våra stipendier.
Fyra av stipendiestiftelserna har beviljats permutation innebärande att vi får
disponera stiftelsekapitalet för utdelning av stipendier. Övriga tre
stipendiefonder är inte stiftelser enligt gällande stiftelselag. Dessa fonder har
vi därför kunnat överföra till en nybildad stiftelse - Stipendiestiftelse för
erfarna idrottsledare.
Det totala antalet stipendieansökningar 2020 var 45, en avsevärd minskning
mot föregående år. En anledning kan vara att det inte funnits pengar för
utdelning av några stipendier och därmed inga ansökningar till dessa
stipendier. 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 att utse de sex
idrottsföreningar som tilldelades 2020 års idrottsstipendier à 100 000 kr ur
Tore A Jonassons stiftelse.
Kamratträffar och nordiskt idrottsledarmöte
Vi hann precis genomföra en fysisk kamratträff innan pandemin satte stopp
för de flesta möten. Torsdagen den 12 mars besökte ett femtontal RVkamrater Dopinglaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge. Förutom rundvandring i labbet fick deltagarna en liten inblick i
det komplexa antidopingarbetet.
RV:s medlemmar i Halland har genomfört tre regionala kamratträffar
organiserade av Kalle Overgaard.
Den 14 januari besöktes Halmstad Badmintonklubb där kvällen avslutades
med en Ligamatch i Svenska Badmintonligan.
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Den mångårige ordföranden i bordtennisklubben Ratic, Bengt Andersson, gav
en engagerad information vid träffen den 29 september.
Året avslutades med ett studiebesök på RF-SISU Halland den 3 november,
där man bland annat fick ta del av projektet ”Idrott för äldre”. Besökarna var
sannolikt en bra målgrupp.
Styrelsen har under året tagit fram program och inbjudan till det nordiska
idrottsledarmöte som skulle äga rum i Stockholm juni 2021, men som på
grund av covid-19 pandemin har flyttats till juni 2022.
Medlemmar och medlemsvård
I Bulletinen tillkännages nya medlemmar, avlidna medlemmar och
uppvaktningar av medlemmar som fyller jämna år.Vid årets slut hade RV 359
medlemmar (2019 - 361), 102 kvinnor och 257 män.
2/3 av medlemmarna bor i Svealand.
Medelåldern för alla medlemmar var 71,5 år (2019 - 71,1 år).
Äldste manlige medlem är Carl-Erik Asplund, Järfälla, 97 år. Äldsta kvinnliga
medlem är Barbro Thörnelöf, Handen, 93 år.
Under 2020 har vi hälsat sju nya medlemmar välkomna (2019 - 24).
11 medlemmar har avlidit under 2020, bland andra Arne Ahlström, Uppsala,
som hade flest medlemsår inom RV sedan 1967.
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.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Föreningen har ett större aktieinnehav
som förvaltas aktivt. Styrelsen har inom sig utsett en grupp bestående av IngMarie Leidhammar, Christina Ericsson och Bertil Sjöstrand, hedersledamot,
vilka aktivt arbetar med föreningens värdepapper.
Det utdelningsbara kapitalet är mycket begränsat i flera av de stiftelser som
RV förvaltar. Styrelsen beslutade därför att tillskjuta 10 000 kr till Olanderstipendierna och 5 000 kr extra till Bo Ekelund stipendiet.
RV:s löpande kostnader är beroende av den aktieutdelning som RV:s
aktieinnehav ger. Under 2020 minskade utdelningen kraftigt på grund av
pandemin. RV har ändå klarat basverksamheten, till exempel Bulletinen, med
det kapital som fanns i kassan.
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Stipendieutdelning 2020
RV-stipendiet
Susanne Erlandsson, Haverdal fotboll, och många uppdrag inom Svenska
Fotbollförbundet och RF/SISU. Mottagaren ska enligt statuterna skänka
stipendiesumman, 25 000 kr, vidare till ett ändamål som ligger vederbörande
varmt om hjärtat.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
Tindra Sjöberg, Sundsvall Brottning, 10 000 kr.
Emil Johansson, Täby Badmintonförening, 10 000 kr.
Torsten Tegner – stipendiet
Journalisten Jacob Hård af Segerstad, TV-sporten, 15 000 kr.
Bo Ekelund – stipendiet
Anders Palmqvist, Ullevi/Vikingen Friidrott Göteborg, 10 000 kr.
Årsmötet 2020
RV:s första digitala årsmöte ägde rum den 17 september i digital närvaro
av 23 medlemmar.

Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg Kerstin Rosén till ordförande, omval 1 år, Jan Engström,
Christina Ericsson, Nils-Rune Nilsson, samtliga omval 2 år.
Noterades att Böret Karman Pallin, Ing-Marie Leidhammar och Erwin
Apitzsch är valda till årsmötet 2021.
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 Stefan Bengtsson, nyval, samtliga på 1 år.
➢
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Slutord
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2020 fått
leda föreningens arbete och åtaganden, en både inspirerande och
intressant uppgift med nya utmaningar under detta pandemiår.
Vi tackar Riksidrottsförbundet för värdefullt samarbete och stöd till
föreningens verksamhet.

Stockholm i april 2021

Kerstin Rosén
ordförande

Erwin Apitzsch

Böret Karman Pallin

Jan Engström

Ing-Marie Leidhammar

Christina Ericsson

Nils-Rune Nilsson
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Förenklat årsbokslut

för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31
Föreningen Riksidrottens Vänner 802002-8141

Innehållsförteckning
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Styrelsens och revisorns påteckning

Sid
2
3
4
5
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 2(5)

Resultaträkning

Not

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

1

2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

42 207
50 000
4 396
96 603

37 150
50 000
4 650
91 800

-154 434
-50 000
-119 136
-3 774
-327 343

-257 722
-25 000
-201 885
-15 440
-500 047

-230 740

-408 247

197 853
-

737 502
-

Över-/underskott efter finansiella poster

32 887

329 255

Skatt

-41 183

-161 029

Årets över-/underskott

-74 070

168 226

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

2

Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141
Balansräkning
Tillgångar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Sid 3(5)

Not

4

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

5

2020-12-31

2019-12- 31

125 706
3 378 234
342 704
3 846 644

14 000
3 375 310
538 888
3 928 198

3 918 927
-74 070
3 844 857

3 750 701
168 226
3 918 927

1 787
1 787

8 142
1 129
9 271

3 846 644

3 928 198

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Sid 4(5)

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Det förenklade årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd K1 (BFNAR
2010:1).
Principerna år oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisningen av lämnade stipendier ur RFs fonder redovisas över resultatet då RF har överlåtit
fonderna till RV.
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Not 1 Gåvor och bidrag
RF-bidrag
Not 2 Verksamhetskostnader
Medlemstidning
Hemsida
Årsmöte, medlemsmöten
Övriga verksamhetskostnader
Not 3 Finansiella intäkter
Realisationsresultat vid försäljningar
Utdelning aktier
Not 4 Finansiella placeringar
Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga placeringar

Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga placeringar

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

-102 605
-51 516
-313
-154 434

-173 197
-49 459
-25 019
-10 047
-257 722

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

-483
198 335
197 853

372 090
365 412
737 502

Bokfört värde

Bokfört värde

3 369 253
8 981
3 378 234

3 366 329
8 981
3 375 310

Marknadsvärde
2020-12-31
12 598 828
8 981
12 607 809

Marknadsvärde
2019-12-31
11 393 403
8 981
11 402 384
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Föreningen Riksidrottens Vänner
802002-8141
Not 5 Övriga skulder

Sid 5(5)
2020-12-31

2019-12-31

1 787
1 787

1 129
1 129

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Stockholm

2021

Kerstin Rosén (ordförande)

Jan Engström (vice ordförande)

Nils-Rune Nilsson

Böret Karman-Pallin

Ing-Marie Leidhammar

Christina Ericsson

Erwin Apitzsch
Revisionspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats 2021
Peter Ek
Auktoriserad revisor
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Hallå där Artur Forsberg - hedersdoktor vid GIH
I höstas utsågs Artur Forsberg till hedersdoktor vid Gymnastik- och
Idrottshögskolan, GIH. Han har varit verksam vid GIH i närmare 40 år,
framförallt inom fysiologi. Artur blev den fjärde i raden att utses till
hedersdoktor på GIH. Först ut var Pia Sundhage som utsågs 2013. Vi har
ställt några frågor till den nybakade hedersdoktorn.
En gång elev på GIH och nu hedersdoktor. Grattis till utnämningen
Artur. Vad betyder den för dig?
- Jag känner mig mycket glad och hedrad. En utnämning man inte kan sikta
mot utan ett erkännande av tidigare arbetskamrater och högskoleledning. En
akademisk titel. Detta värmer.
Alla dessa år på GIH – är det möjligt att kort sammanfatta de
viktigaste milstolparna i din karriär?
- Under studietiden 1972 - 1974 var jag flitig försöksperson. Blev sedan
anställd av Bengt Sevelius som RF:s forskningsassistent efter Anders Lundin.
Mina första tio år var mycket inriktade mot att samarbeta med olika
idrotter, att med hjälp av tester och studier försöka utvärdera träning och
tävling. Det skedde ofta i samarbete med studenterna vid GIH:s dåvarande
idrottsledarlinje.

➢
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I utbildningen ingick även att få
en inblick i idrottsforskningen,
där min roll var handledarens. Ett
mycket simulerande arbete.
Resultaten låg sedan till grund för
studenternas forskningsrapporter.
Många rapporter i den s k
Idrottsfysiologiska rapportserien
hade sin grund här.
Mitt arbete var också kopplat till
RF:s eget forskningsråd (IFR),
som senare ombildades till
Centrum för idrottsforskning
(CIF), där jag blev sekreterare och verkställande ledamot. Syftet var att
stödja projekt med betydelse för idrotten och att förmedla kunskap.
Tillsammans med Lars-Magnus Engström kom vi att, i samverkan med RF:s
utbildningsenhet och senare SISU, skriva ett stort antal utbildningsmaterial
för den växande ledarutbildningen.Vår styrka var att vi stod med ena foten i
forskningen och den andra inom idrottsrörelsen.Vi genomförde också
mängder med kurser och föreläsningar.
En väsentlig del var de årliga konferenserna. Kreativa möten uppstod mellan
forskare och idrottsledare. Några konferenser har dokumenterats i bokform
t ex Konditionsträning, Styrketräning, Skador inom idrotten.Ytterligare ett
led i kunskapsspridningen var tidningen Svensk idrottsforskning, i början av
90-talet. Efter nästan 25 års utgivning blev tidningen digitaliserad. En viktig
länk mellan idrott och forskning lever vidare på CIF:s hemsida.
Vilken forskning du arbetat med anser du själv har betytt mest för
svensk idrott och/eller folkhälsan?
- De första studier som jag arbetade med avsåg vätske- och
energiomsättning vid långtidsarbete. Åtskilliga är de muskelbiopsier och
vätskeblandningar som togs och dracks i samband med Vasaloppet och
Lidingöloppet. Idag är kunskapen om detta stor och numera var mans
egendom.
➢
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Den studie som fortfarande lever vidare är LIV 90. Syftet var att beskriva
svenska folkets Livsstil - Prestationsförmåga - Hälsa.Vi utarbetade ett
grundläggande testbatteri och frågeformulär. Det viktiga med studien var att
grundläggande data togs fram. Det är nu 30 år sedan och flera uppföljande
studier bygger vidare på detta koncept som möjliggör att följa utvecklingen
över tid. Nu liksom då är det familjen B. Ekblom som är drivande.
Är det något annat i ditt cv som du är särskilt stolt över/nöjd med?
- Utan att ha skrivit något CV kan man ju ändå försöka tänka tillbaka. Det är
nog arbetet som sekreterare och verkställande ledamot i Idrottens
forskningsråd (IFR ) som sedan ombildades till Centrum för idrottsforskning (CIF). Samarbetet där med alla duktiga och ledande forskare i
landet. Ordföranden jag jobbade ihop med var PO Åstrand, Paul Högberg,
Arne Ljungqvist, Eva Olofsson, Per Renström, Per Nilsson m fl. Alla väl
bekanta inom RV. Sammansättningen i styrelsen är tvärvetenskaplig, nivån på
diskussionen hög. Samförstånd och vilja att utveckla idrotten i vid
bemärkelse med hjälp av forskning är ledstjärna. Mötena alltid trivsamma.
Är det någon stor fråga, som inte hittills är utredd, som du skulle vilja
forska kring framöver?
- Med åren avtar intresset för tävlingsresultat. Jag ser numera idrottens
möjlighet att förbättra hälsan som viktigare. Många studier både på svensk
och internationell nivå är redan gjorda. Kunskapen är stor, men den behöver
ständigt förnyas, vinklas för att passa det ständigt förändrade samhället.
Likaväl som kondition är en färskvara så behöver forskningsdata uppdateras
och populariseras. Massmedia måste ges nytt brännstoff, för att nå ut och
påverka människan. Hälsan ska ses från breda perspektiv, beteendevetenskap, medicin, fysiologi, ekonomi, historia, m fl. Fysisk aktivitet kommer
att bli ett än mer viktigt inslag i miljöarbetet, konstaterar Artur
avslutningsvis.
Cicki Ericsson
PS! På www.riksidrottensvanner.se finns mer att läsa om Artur som var en av
profilerna under 2018.
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Vad är detta för resultat (idrott/gren/person)?
Fråga nr 1

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

8.08,2 (tid)
Pappa Sven, en av ”grundarna” till Lidingöloppet
Även orienterare
1976
Montreal

Fråga nr 2

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

59 slag
Fått Konungens medalj i 8:e storlek
Proffs 1992
LPGA tour 2001
Par 72

Fråga nr 3

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

2.36,54 (tid)
Ken Mc Arthur
14 juli 1912
Stockholm
42 195 m

Fråga nr 4

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

5,06 m
28 augusti 2009
Zürich
Ryska
Satte 15 världsrekord under sin karriär

Fråga nr 5

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

567 poäng
Tidigare hette han Eriksson
1972
München
Fripistol

Fråga nr 6

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

15.33,0
Karuizawa
1963
20 år gammal
10 000 m
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Fråga nr 7

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

4.31,98 (tid)
1972
Tvåa blev Tim McKee
Vann med två tusendelar
OS-guld

Fråga nr 8

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

3.57,13 (tid)
22 oktober 1964
Halmstad KK
Vann med 15/100-delar
OS-guld

Fråga nr 9

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

3.52,08 (tid)
Född 1988 i Falun
Team Ramudden
Slog Marit Björgen
Sälen-Mora

Fråga nr 10

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

7 032 poäng
IFK Växjö
Osaka
7-kamp
VM 2007

Fråga nr 11

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

55,48 (tid)
8 augusti 2016
Rio, Brasilien
Fjäril
Två bragdguld

Fråga nr 12

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

8,95 meter
30 augusti 1991
Chaufför åt radiosporten vid OS 1984
Tokyo
Tidigare rekord 23 år äldre
Facit på sid 34
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FACIT
1. Världsrekord vid OS Montreal 1976, 3 000 m hinder herrar, Anders
Gärderud.
2. Annika Sörenstam, score 59 slag, Moon Valley.
3. Segertid, maraton OS Stockholm 1912.
4. Världsrekord, stavhopp damer utomhus, Jelena Isinbajeva.
5. OS-guld, Ragnar Skanåker.
6. VM skridsko, 1963, Jonny Nilsson.
7. OS-guld, 400 m medley herrar, Gunnar Larsson.
8. K-1 1 000 m, OS-guld 1964, Rolf Peterson.
9. Rekord i Vasaloppet 2021, damer, Lina Korsgren.
10. Europarekord, 7-kamp damer, Carolina Klüft.
11. Världsrekord, 100 m fjäril damer, Sarah Sjöström.
12. Världsrekord, längdhopp herrar utomhus, Mike Powel.

50-60 poäng
40-49 poäng
30-39 poäng
20-29 poäng
10-19 poäng
0-9 poäng

Du är ett sportorakel
En riktig idrottsnörd
Riktigt bra
Godkänd
Lite ojämn
Kan nog bättre

Frågesporten är sammanställd av Lars Allert.
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Stipendier att söka 2021
Styrelsens arbete med att sammanföra flera av stipendierna till ett färre
antal och då med högre stipendiebelopp att dela ut pågår alltjämt.
Länsstyrelsen och Kammarkollegiet har i några fall godkänt förändringarna
av våra stipendier.
Följande stipendier kan sökas för 2021
Olander-stipendiet - Aktiva unga idrottsutövare
Sven Thofeldts-stipendiet - Idrottsledare
Gustav Lindenbaums-stipendiet - Kvinnlig idrottsledare
Gösta Gärdins-stipendiet - Idrottsledare
Torsten Tegner-stipendiet - Nordiska idrottsledare/journalist 2021
förslag från Norge
Ansökan kan ske löpande under året dock senast 31 december 2021.
Stipendiebeloppen för 2021 är ännu inte fastställda.
Övriga fonder anses inte vara stiftelser enligt gällande stiftelselag, nämligen
Edström/Ekelund - Landeliusfonden, RV:s jubileumsfond och Evert Svenssons
minnesfond.
Dessa fonder överförs till en nybildad stiftelse - Stipendiestiftelse för
erfarna idrottsledare. Den nya stipendiestiftelses förordnande och stadgar
har ännu inte beviljats av Länsstyrelsen. Så snart Stipendiestiftelsen godkänts
och RV:s styrelse beslutat om stipendiebelopp kommer hemsidan att
uppdateras med dessa uppgifter.
Förhoppningen är att stipendier från Stipendiestiftelsen ska kunna delas ut
2021.
Värt att notera är också att RV:s styrelse har beslutat att Bo Ekelund
stipendiet utgår. Där finns ingen fond, utan stipendiebeloppet ”har tagits
ur” RV:s löpande budget.
Styrelsen väntas också inom kort besluta om framtiden för RV-stipendiet.
Nils-Rune Nilsson
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Digital kamratträff med Carolina Klüft
Tema: Barn och ungas hälsa – viktigt för oss alla
Carolina Klüft, som knappast behöver någon närmare presentation, arbetar
idag som verksamhetschef på Generation Pep, som är en icke vinstdrivande
organisation med Kronprinsessparet som initiativtagare och som arbetar för
att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.
Dag och tid: Onsdagen den 5 maj 2021 klockan 18.00. Cirka 45 minuter
beroende på engagemang, frågor och antalet deltagare.
RV:s medlemmar inbjuds delta via Zoom, ett verktyg vi på senare tid använt
för RV:s olika möten. Efter att vi fått din anmälan återkommer vi med
information om hur du ansluter till mötet.
Anmälan sker till klubbmästaren Jan Engström, jan.engstroem@telia.com
eller 070-671 68 53 senast onsdagen den 28 april. Ange namn och till
vilken e-postadress du vill att vi sänder anslutningslänken.
Av självklara skäl får du stå för kaffet själv även denna kamratträff. Ladda
termosen och ta fram nåt gott så ses och hörs vi den 5 maj.
Välkommen med anmälan!
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RV gratulerar - födelsedagar 1 april - 30 juni 2021

55 år
Hans-Göran Elo, Älta, 27 juni
65 år
Birgitta Ljung, Sollentuna, 19 april
Peter Larsson, Enskede, 23 april
Kristina Thureé, Linköping, 21 juni
70 år
Christina Ericsson, Jönköping, 10 april
Nils Carnby, Bandhagen, 29 april
Christer Pallin, Farsta, 4 maj
Kerstin Sandgren, Trångsund, 14 maj
Sven Knutson, Ulricehamn, 22 maj
Lars Carlsson, Hisings Backa, 8 juni
Britten Månsson Wallin, Stockholm, 10 juni
75 år
Margareta Ekesrydh, Holmsund, 10 april
Tommy Wahlsten, Skövde, 26 april

Kristina Thureé

Birgitta Ljung

80 år
Inger Sandin Borgström, Karlstad, 5 maj
Sölve Larsbo, Tyresö, 26 juni
85 år
Lars Wickström, Frösön, 9 maj
Ulf Lönnkvist, Tyresö, 26 juni
90 år
Arne Ljungqvist, Stockholm, 23 april
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Arne Ljungqvist

Nya RV-medlemmar
Per Källman, Järfälla
Ingmar Eriksson, Falkenberg
Anita Nilsson, Fjärås
Ulf Andersson, Falkenberg
Mats Taxén, Älvsjö
Carl-Axel Hageskog,Växjö
Owe Svensson, Tjureda

Avlidna medlemmar
Stig-Ove Gustafsson, Tärnaby, 83 år (RV-medlem 2003)
Arne Ahlström, Uppsala, 88 år (RV-medlem 1967)
Hans Hellquist, Stockholm, 79 år (RV-medlem 2010)
Tore Green, Helsingborg, 87 år (RV-medlem 1984)

Dags att betala medlemsavgiften för 2021!
Välkommen till ett nytt verksamhetsår med Riksidrottens Vänner. För
den blygsamma årsavgiften 100 kronor får du återkommande
nyhetsbrev med inbjudningar till kamratträffar (ex studiebesök,
seminarier, idrottsarrangemang) samt tre fylliga nummer av tidskriften
Bulletinen där aktualiteter och viss nostalgi presenteras!
För att undvika påminnelser uppmanas du att senast 31 mars betala
avgiften 100 kronor till RV:s bankgiro 826 - 3923, plusgiro 15 44 80 - 8
eller swish 123 068 1957. Ange alltid ditt namn, oavsett betalningsform).
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Föreningen Riksidrottens Vänners styrelse
Kerstin Rosén, ordförande Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. 08-7688545,
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.engstroem@telia.com
Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Sickla kanalgata 65, 120 68 Stockholm.
Tel 070-6934474, e-post: Ingmarie.Leidhammar@telia.com
Böret Karman-Pallin, sekreterare,Värmlandsv 236, 123 48 Farsta. Tel. 08-7249771,
mob 070-7696872, e-post: boretkarman@gmail.com
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Hamnv 13, 181 66 Lidingö. Tel. 08-7319359,
mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Christina Ericsson, kommunikation, Prostkvarnsg 58, 554 46 Jönköping.
Tel. 070-4505405, e-post: 036.121605@telia.com
Erwin Apitzsch, ledamot, Nordmannavägen 4, 224 75 Lund. Tel. 046-144865,
mob 0708-144865. e-post: erwin.apitzsch@psy.lu.se
Lars Allert, matrikelansvarig, Sylvestergatan 13, 125 71, Älvsjö, Tel 0739-777231,
e-post: lars.allert@gmail.com (adjungerad)
Valberedning
Carl-Åke Myrsell (sammankallande): Kummelv 21,167 64 Bromma, Tel 08-6211224,
e-post: calle.myrsell@gymnastik.se
Eva Eliasson, Kungsbro Strand 21, 112 26 Stockholm. Tel 0723-070752,
e-post: eva.ma.eliasson@gmail.com
Stefan Bengtsson, Swedenborgsgatan 25, 118 27 Stockholm, Tel 070-5314044,
e-post: sbengtsson1960@gmail.com
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
Swish: 123 068 1957
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Föreningen RV
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