
 

 

 

Protokoll fört vid Gotlands Idrottshistoriska Förenings årsmöte i Gutavallens cafeteria 
den 25 mars 2019. Årsmötet var det 16:e i ordningen sedan föreningen bildades. 

Årsmötet inleddes med parentation över avlidna medlemmarna Sylve Jacobzon, Sauli 
Jacobsson, Einar Smith, Donald Almlöf och Bengt-Ove Thomsson. 

Därefter inleddes årsmötesförhandlingarna under ledning av ordföranden Kjellåke Nordström. 
Till ordförande för mötet valdes Kjellåke Nordström. Till sekreterare för mötet valdes Gösta 
Svensson. 

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Börje Karlsson och Erland Stenström. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen gicks igenom och lades med godkännande till 
handlingarna. 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Arvo Keinonen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Val av styrelse: 

Ordföranden för en tid av ett år Kjellåke Nordström 

Kvarstående styrelseledamot för en tid av ett år Gösta Svensson (2020) 

Kvarstående styrelseledamot för en tid av ett år Anitha Mattsson (2020) 

Styrelseledamot för en tid av två år Leo Lövdahl 

Styrelseledamot för en tid av två år Inge Lövkvist 

Revisor för en tid av ett år Arvo Keinonen 

Revisorsuppleant för en tid av ett år Stig Östergren 

Valberedning Anders Nilsson (sammankallande) och Bo Lindell 

Val av ombud till Riksorganisationen inom idrottsrörelsen. Utses av styrelsen.  

Behandling av förslag till Gotlands Idrottshistoriskas verksamhetsplan, genomgången av 
ordföranden och godkänd av mötet. 

Fastställande av årsavgift behandlades. Ingen förändring. 

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020, genomgången av ordföranden och 
godkänd av mötet. 

Behandling av motioner. Inga har inkommit. 

Närvarande på årsmötet 2019: 32 medlemmar. 



Efter kaffepausen berättade Erik Larsson om sin karriär som mångkampare och friidrottare. 
Erik, som är 39 år, växte upp i en idrottsfamilj i Lummelunda. Han började som 6-åring med 
friidrott i VIF Gute. Han spelade också basket fram till 20-årsåldern. 1994 var han med första 
gången i gutnisk femkamp i samband med Stångaspelen. Från 1999 har han vunnit gutnisk 
femkamp vid Stångaspelen 19 gånger. I fjol slog han Erik Hedins gamla rekord i gutnisk 
femkamp på 18 segrar. Han har deltagit i 18 landskamper för Sverige i tiokamp. 2002 flyttade 
han till Växjö och var boende där under åtta år och underkastade sig hård träning för att 
förbättra sig i tiokamp. Under tiden i Växjö tränade han bl.a. tillsammans med Carolina Klüft 
som då hade sin storhetsperiod som sjukampare. Erik utbildade sig som idrottslärare under 
vistelsen i Växjö. Han tog SM-guld i tiokamp 2006 och han gjorde sin sista landskamp mot 
Finland 2011. Året efter lade han av med mångkampen. 

Erik har också representerat Gotland i samtliga NetWest Island Games sedan 1997. Han är 
också uttagen till NetWest Island Games på Gibraltar under sommaren 2019. Erik har också 
blivit utnämnd till Gotlands bäste idrottsman dels 2002 och dels 2006. Han innehar också 
världsrekordet i stångstörtning vilket sattes i samband med Stångaspelen från 2016. 

En mycket intressant berättelse av en mycket framgångsrik idrottsman som hela tiden haft 
som mål att förbättra sina resultat. Vi hoppas att Erik fortsätter att tävla och att vi kan följa 
hans framgångar ytterligare några år framåt. 

Avslutningsvis vill deltagarna i mötet rikta ett stort tack till Elsie och Kjellåke för ett 
utomordentligt fint arbete under det gångna året! 
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