
 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
 

 

 

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte äger rum 

Onsdagen den 9 mars 2022 klockan 13.00 

i Mästarrummet, Baltiska hallen, Malmö 

Program: 

Petra Sörling, nyvald ordförande i bordtennisens världsförbund (ITTF – International Table 

Tennis Federation), kommer till oss och berättar om sin egen resa, från en gång lovande 

spelare i Arlövs IK till att leda ett av världens största idrottsförbund.  

13.45 (ungefär) Årsmötesförhandlingar 

     Lättare förtäring serveras vid mötets början 
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Styrelse och funktionärer 

Ordförande  Tommy Theorin (vald till 2022) 

Vice ordförande Anita Torstensson (2022) 

Sekreterare  Roger Gottfridsson (2023) 

Vice sekreterare Christer Alemo (2022) 

Kassör  Annette Johannesson (2023) 

Ledamöter  Paul Alfons (2022) 

  Bo Hultén (2023) 

Gunnar Möller (2023) 

Bodil Nilsson (2023) 

  Magnus Persson (2022) 

  Bengt Sandberg (2023) 

Lena Silfverberg (2022) 

Hedersordförande Bertil Jönsson 

Hedersledamot John Johansson 

Arbetsutskott Tommy Theorin, ordförande 

  Paul Alfons 

Roger Gottfridsson 

  Annette Johannesson 

  Gunnar Möller 

Valberedning Evald Fridén, sammankallande,   

  Ulf R Johansson 

  Anita Torstensson, utsedd av styrelsen 

Revisorer  Evald Fridén 

Mats Pilebäck 

Revisorers ersättare John Johansson 

  Ulf R Johansson 

Redaktionsutskott Paul Alfons, sammankallande, Roger Gottfridsson, Bo Hultén, 

Jeanette Rosengren (redaktör), Bengt Sandberg, Tommy Theorin, 

Lars Wahlund (korrektur) 

Sponsorsverksamhet        Magnus Persson, ansvarig 

Medlemsmöten/ Annette Johannesson, sammankallande 

övriga arrangemang Bodil Nilsson 

  Lena Silfverberg 

Mästartavlorna Paul Alfons 

Lokalbeställning Annette Johannesson, Tommy Theorin 

Inbjudningar till möten Bo Hultén, Annette Johannesson 

Arkivansvarig: Christer Alemo 

Ansv. för sociala medier: Bo Hultén, Bengt Sandberg 

Firmatecknare: Tommy Theorin och Annette Johannesson, var för sig 

Ansvar för särskilda uppdrag: 

Tommy Theorin               Ansvarig för inbjudningar till föredragshållare, beställningar av 

lokaler och teknisk utrustning 

Annette Johannesson Ansvarig för medlemsregister och -hantering, bidragsansökningar, 

inbjudningar i medlemsärenden och frukostmöten. 
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IMV är medlem i Idrottshistoriska Riksförbundet (IHRF) och representeras i dess styrelse 

av Roger Gottfridsson. Organisationen är vilande. 

IMV är också medlem i Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (Miso) – IMV-

ordföranden Tommy Theorin är också ordförande i den organisationen. 

Under året har vår hedersmedlem Valter Nilsson avlidit i en ålder av 92 år. Valter tillhörde 

IMV sedan föreningen startades. Bland annat tjänstgjorde han i många år i valberedningen. 

Tidigare var i många år ordförande i Skånes Brottningsförbund och hade uppgifter på 

förbundsnivå. 

Verksamhetsårets möjligheter har kraftigt påverkats av pandemin och de inskränkningar som 

Folkhälsomyndigheten (FHM) ansåg behövliga. Aktiviteter av skilda slag har diskuterats och 

planerats. I nio fall av tio har de inte nått längre än planeringsstadiet innan verkligheten gjort 

sig påmind, ”omöjlig att genomföra”. 

Den idrottshistoriska verksamheten har gått på sparlåga, och knappt det. 

Efter att ha upplevt en nära nog total nedstängning har vi blivit en erfarenhet rikare medan de 

verksamheter vi engagerat oss i fått ett tvåårigt ofrivilligt och oplanerat avbrott.  

Vårt engagemang i Fritidsförvaltningens projektgrupp för Walk of fame utsåg till mottagare 

av ”Årets platta” Yvonne Berndt. Vid mottagandet en 62-årig fortfarande aktiv 

bowlingspelare. Hon har skaffat sig meriter som gör henne till en välförtjänt ”medlem” i den 

historiska uppställningen av idrottsutövare som gjort Malmö till en kommun (stad) med en 

ärorik idrottshistoria. Hon är den tredje bowlaren som utses i Walk of fame efter Annette 

Johannesson (Hagre) och Martin Paulsson. 

Yvonne slog igenom tidigt. Hon var 16 år första gången hon ingick i den svenska VM-truppen 

Under sin långa karriär hon vunnit guld/silver/brons-medaljer i såväl VM som EM. Hon har 

utsetts till Årets bowlare i Sverige och hade redan som 17-åring meriter för att utses till Stor 

Grabb. På meritlistan har hon också individuellt SM-guld och sju SM-guld i olika 

kombinationer för främst BK Triumf och Scandinavia BC, båda från Malmö. Hon spelade en 

säsong som professionell på USA-touren efter att ha placerat sig på fjärde plats när de första 

världsspelen för icke olympiska idrotter 1981 arrangerades i USA. 

Roger Gottfridsson och Anita Torstensson är IMV:s representanter i gruppen Walk of Fame, 

som utser mottagare av utmärkelsen. Även Tommy Theorin ingår i juryn, han företräder där 

Miso. 

    

Medlemmar 
Medlemsantalet minskade under året och uppgick till 390. De är fördelade på 369 enskilda 

och 21 förbund/föreningar. Till det ska läggas ett trettiotal företag /kommuner/organisationer 

som stött vår verksamhet med varierande belopp,  

En gång, det är inte så många år sedan, hade vi målet att 800 skulle finnas i vårt 

medlemsregister. Under 2021 fanns inte ens 400. Mycket kan göras för att höja medlemstalet. 

Att yngre generationer inte engageras är ett fenomen som vi ärver från idrottsrörelsen i stort. 

Intresset för föreningsliv är varken så omfattande eller intensivt som det en gång var. Mycket 

beror på att tiderna förändras, det märks överallt inom föreningslivet. Speciellt uthålligheten 

tycks vara sämre än förr. Kanske beroende på att valmöjligheterna är så många fler. Men vårt 

arbete med att försöka höja antalet medlemmar måste intensifieras. 

 

Årsmötet 
Stadgeenligt årsmöte kunde inte genomföras enligt stadgarna men väl inom de ramar som 

fastställts av Folkhälsomyndigheten (FHM). Torsdagen den 26 oktober samlades 80 
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medlemmar i Mästarrummet i Baltiska Hallen. Sedan Tommy Theorin hälsat välkommen 

hölls parentation över de sedan föregående årsmöte avlidna styrelseledamöterna Stig Nilsson 

och George Persson.  

Till att leda mötet utsågs ordföranden i RF-Sisu Skåne, Jane Andersson, och till att skriva 

dagens protokoll utsågs Roger Gottfridsson. 

Innan de valda intog podiet skildrade Jane Andersson i sin egenskap av RF-Sisus 

skåneordförande sin nyligen omstöpta organisations vedermödor. Tidigare hade RF och Sisu 

verkat som fristående organisationer men kort tid före pandemins utbrott hade de slagits ihop 

med de födslovåndor som alltid råder vid stora organisationsförändringar. Om nu ändringen 

varit så stor: RF och Sisu har under ett antal år förenats av att samma personer utgjort 

styrelserna hos båda. Övergången har därför kunnat genomföras på ett smidigt sätt och inte i 

någon högre grad påverkats av den samtidigt pågående pandemin. 

Jane Andersson uttalade farhågor för att pandemins verkliga påverkan på den skånska 

idrotten inte blir möjlig överblicka förrän den upphört. Rapporter har sagt att ungdomen när 

restriktionerna sakta lättats har återvänt till de idrottsliga verksamheter de deltog i före 

pandemins utbrott. Den oro hon inte ville förneka att hon bar på är att ledare som under 

pandemin ändrat vanor och upphört med sina ideella ledaruppgifter kan bli svåra att ersätta. 

Vi fick också veta vilken verkligt stor spelare skånsk idrott är i samhället. Inom regionen, med 

cirka 1.2 miljoner invånare, finns organisationer för 70 specialförbund med 2.200 föreningar 

som tillsammans har 400.000 medlemmar. Vilket innebär att var tredje skåning är medlem i 

en idrottsförening. Hon noterade också att idrotten har ett mycket gott förhållande till de 

politiska församlingarna i såväl regionen som i kommunerna. 

Tommy Theorin tackade Jane Andersson för anförandet och gjorde innan   

årsmötesförhandlingarna inleddes en kort sammanfattning av pandemins effekter på IMV. 

Verksamheten har, som alla medlemmar märkt, drabbats svårt. Mötesverksamheten har i stort 

sett legat nere. Tros att vi inte tagit ut årsavgiften har vi kommit undan ekonomiska 

konsekvensen – det verksamhetsår vi lämnade nästan tio månader före mötet gav ett 

ekonomiskt överskott på strax under 20.000 kronor. 

Styrelsen föreslog årsmötet oförändrad årsavgift för 2022. Den innebär 200 kronor för 

enskilda medlemmar, 400 för föreningar, förbund och andra idrottsanknutna organisationer 

samt 500 för företag. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.  

Styrelsen har senare och med hänsyn till de omständigheter vi verkat under att inte ta ut 

årsavgiften för 2021. 

Revisorerna hade efter sin genomgång av handlingarna kommit fram till att föreslå årsmötet 

bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Ett förslag som 

årsmötet antog. 

Vid de efterföljande valen utsågs Tommy Theorin till att för nionde året i följd leda 

föreningen. 

Valberedningens sammankallande, Evald Fridén, föreslog i sin föredragning inför nominering 

och val av styrelseledamöter att öka antalet med ytterligare en vilket kunde ske inom ramen 

för stadgarna. 

Mötet accepterade förslaget vilket innebar att följande valdes för perioden 2021-årsmötet 

2023: Roger Gottfridsson, Bo Hultén, Annette Johannesson, Gunnar Möller, Bodil Nilsson 

och Bengt Sandberg, den senare nyval. 
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Till årsmötet 2022 kvarstår: Christer Alemo, Paul Alfons, Magnus Persson, Lena Silfverberg 

och Anita Torstensson. 

Inga ytterligare förslag från styrelsen förelåg. Inte heller från medlemmarna hade några 

motioner meddelats. 

  

Frukostträffar 
Inte heller under 2021 har det varit möjligt att kontinuerligt återuppta Frukostträffarna. 

Försökt har gjorts vid flera tillfällen men med ett undantag när har de avlysts med tanke på för 

tillfället gällande regler i försöken att bromsa pandemin. 

Den 2 december kunde vi hälsa den högt kvalificerade före detta handbollsdomaren Peter 

Hansson välkommen. Meningen var att han på podiet skulle haft sällskap med sin 

domarpartner Peter Olsson. Men en lucka i karantänsbestämmelserna i något land innebar att 

Olsson kallades till ett uppdrag av europeiska handbollsunionen. 

Vilket ledde till att Peter Hansson fick klara sig ensam. Något som han gjorde på ett alldeles 

utmärkt sätt. 

Han inledde med att berätta om hur en lärare (tidigare internationella handbollsdomaren Per 

Dahlöf) under skoltiden i Helsingborg upptäckte den måttligt idrottsutövande Peters 

organisations- och ordningsförmåga. Utöver matchledaruppdraget i skolans interna 

turneringar lockade Per Dahlöf den unge Peter att döma matcher. 

När Peters domarkarriär omkring 35 år senare – hela tiden tillsammans med Peter Olsson - var 

över hade Peter dömt en OS-final 32 VM-matcher plus elva i OS, fyra Champions 

Leaguefinaler, 29 SM-finaler och 472 allsvenska herrmatcher plus 15 i damernas högsta serie. 

 

Skånsk Idrotts Historia 
Arbetet med att hålla utgivningen av Skånsk Idrotts Historia (SiH) intakt påverkades inte i 

någon större utsträckning av att covid härjade med större och mindre intensitet. 

Redaktionskommittén avhandlade det mesta med hjälp av datorer och telefoner – dessemellan 

träffades vi… 

Problem, modell större, dök upp först i samband med tryckningen. Tryckeriet, beläget i 

Estland, hade inte tillgång till det papper som beställts. Knappt två månader försenad, den 20 

januari 2022, kunde vi dela ut boken till våra medlemmar. 

Skånsk Idrotts Historia firade med utgivningen för 2021 sin 21-årsdag. 

Av allt att döma utan tilltagande ålderskrämpor. Årets SiH är fylld av intressanta artiklar och 

bilder. Vår idé att försöka uppmärksamma 100-årsjubilerande föreningar och förbund ledde 

till att BK Rönne, Borstahusens BK, IFK Klagshamn, Klubben Cyklisten, Råå IF, Sösdala IF 

och Vittskövle IF uppmärksammades. 

Planerna på att uppmärksamma att tre skåningar 1924 vann ridsportens lagtävling i hopp vid 

OS i Paris har länge stått på programmet. Olika skäl har tvingat oss att flytta fram reportaget 

mer än en gång. När vi fick Anders Engman att gå till arkiven lyckades vi komma helt rätt i 

tid – under 2021 vann Sverige efter 97 års uppehåll OS-guld på nytt. Tala om 

fingertoppskänsla! 

Falsterbo Horse Show, ett av vårt landskaps stora publika arrangemang, har också fyllt hundra 

år. Skånsk bandy – den har funnits! – uppmärksammades liksom Skånes alla olympier i 

simning, 44 till antalet. 

Brottaren Roger Tallroth, friidrotten i Ängelholm, idrottorganisatören Helge Löfdahl, Carl-

Johan Johansson från Harlösa, som kan mer om skånsk idrott än kanske någon annan, 
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uppmärksammas också och det gör också Henrik Sundström - den ende skåningen som på 

banorna bidrog till vårt lands stora framgångar i Davis Cup under slutet av föregående 

århundrade. 

Årets val av artiklar visar inte minst på hur stora och många de skånska framgångarna inom 

idrotten varit. Det utan att förrådet långt från bottenskrapats. Väl mött i SiH 2021! 

    

Övriga aktiviteter och händelser 
… har det som redovisas på andra ställen i denna verksamhetsberättelse varit ont om! 

 

Slutord 
Styrelsen har under året hållit två protokollförda sammanträden. Utöver det har två 

sammandragningar av författare och andra direkt engagerade i Skånsk Idrotts Historia 

samlats. 

Vi har också, med iakttagande av de bestämmelser som gällt i vårt land, försökt att följa med i 

det som sker. Vilket innebär att vi bokstavligt talat, inte står med byxorna nere vid knäna när 

pandemin verkar vara på väg att släppa sitt grepp. Vi har informellt försökt hålla i gång 

verksamheten och hoppas kunna låta medlemmarna ta del av det under nu inlett år. 

När verksamheten på nytt tagit fart är ett av våra mål att öka medlemsantalet. Vi vet att det 

finns ett stort intresse för idrottshistoria och vill att fler ska engagera sig för att se till att 

efterföljande generationer får möjlighet att ta del av den. 

Sekreteraren har vid ett möte med specialdistriktsförbunden i Skåne medverkat med en 

presentation av vår verksamhet och framfört vår styrelses uppfattning att vi är besvikna över 

specialdistriktsförbundens låga intresse (färre än tio av sammanlagt 70 är medlemmar) och 

inte mindre de över 2.200 föreningar som finns inom RF-Sisu Skåne – bara ett tiotal finns i 

vårt medlemsregister. Vi uppfattar att verksamheten överlag är god i den skånska idrotten och 

uppmanar specialdistriktsförbund och föreningar att ägna större intresse åt sin bakgrund. 

Vi har däremot anledning att tacka den överordnade organisationen för skånsk idrott, RF-Sisu, 

för helhjärtat stöd i olika avseenden. 

De många strålande prestationer som skånska idrottsflickor och -pojkar genom åren utfört har 

sina förklaringar – det är de som SiH försöker förmedla till och bevara åt eftervärlden. Hjälp 

oss med det – det kommer också att hjälpa skånsk idrott mot fortsatta framgångar. 

Pandemin förklarar också att planerna på arbetet med Mästarrummet om inte legat nere så i 

alla fall kraftigt bromsats. 

När vi inom en inte allt för avlägsen framtid hamnat i ett läge som vi vill kalla normalt måste 

också planerna på ett framtida idrottsmuseum i Malmö på nytt aktualiseras. Malmö sågs länge 

som ett föredöme vad det gällde bevarandet av idrottshistoria.  

Dagens situation är minst av allt tillfredsställande. I en magasinsbyggnad någonstans i staden 

finns många års mödosamma arbete att dokumentera skånsk idrottshistoria förvarad. 

Det får inte vara på det sättet. 

I värsta fall har det negativa konsekvenser för de föremål som finns där. Föremål som samlats 

in för att visas, inte ligga i lådor och kartonger. 

Vi har också upplevt besvikelse, till och med på gränsen till uppgivenhet, hos medlemmar 

som sysslar med forskning. Den kan sammanfattas i orden svårtillgängligt och byråkratiskt 

och gäller förvaringen av allt skriftligt material. Numera stationerat hos Stadsarkivet på 

Bergsgatan som saknar den lättillgänglighet som rådde under den tid då handlingarna 

förvarades i anslutning till museet. 
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Givetvis försvårar handläggningen – och handlingsförlamningen – arbetet med att 

komplettera samlingarna med sådant som sker i dag. Vi vågar påstå att ingen i fortsättningen 

vill lämna över någon form av material till Malmö Idrottsmuseum. Samtidigt riskerar luckor 

att uppstå därför att ingen tar ansvaret för att material, främst av bruksmaterial kontinuerligt 

samlas in.. Diskussioner är inom en snar framtid nödvändiga. Vår förening men inte mindre 

Malmö stad måste inom en snar framtid kunna redogöra för vad som planeras i frågan 

gällande idrottsmuseum i Malmö. Vi måste med det stolta namn vi bär, Idrottsmuseets 

Vänner, se till att driva planerna på det som måste ske – återupprättandet av ett aktivt 

idrottsmuseum.  

Vi vet alla hur arbetskrävande det är att bygga upp något och hur enkelt det är att rasera. 

Med dessa ord överlämnar IMV-styrelsen sin förvaltning till årsmötet och de som där utses att 

föra vårt viktiga värv vidare. 

 

 

Malmö i februari 2022 

 

 

 

 

Tommy Theorin       Anita Torstensson          Roger Gottfridsson         Annette Johannesson 

ordförande            vice ordförande        sekreterare     kassör 

 

 

 

 

Christer Alemo         Paul Alfons        Bo Hultén     Gunnar Möller

           

 

 

 

Bodil Nilsson           Magnus Persson            Bengt Sandberg       Lena Silfverberg 

 


