
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2022 

 

Årsmötesprogram 
Föreningens årsmöte äger rum  

Onsdagen den 8 mars 2023 kl. 18.00 

I Mästarrummet, Baltiska Hallen, Malmö. 
 
Program 
17.30 Lättare förtäring till mötesdeltagare 
18.00 Jeanette Rosengren, alias ”Vante” – Kira Förlag kommer till IMV och berättar om kända människor 
som besökt Malmö och en del annat. 
18.45 Årsmötesförhandlingarna 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styrelse och funktionärer 
 

 
 
 

Styrelse och funktionärer 
 
Ordförande   
Tommy Theorin (vald till 2023) 
 
Vice ordförande  
Anita Torstensson (vald till 2024) 
 
Sekreterare   
Roger Gottfridsson (vald till 2023)* 
 
Vice sekreterare  
Christer Alemo (vald till 2024) 
 
Kassör   
Annette Johannesson (vald till 2023) 
 
Ledamöter   
Paul Alfons (vald till 2024) 
Bo Hultén (vald till 2023) 
Gunnar Möller (vald till 2023) 
Bodil Nilsson (vald till 2023) 
Magnus Persson (vald till 2024) 
Bengt Sandberg (vald till 2023)* 
Lena Silfverberg (vald till 2024) 
 
* avsagt sig omval 
 

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 
 
 

Styrelsens arbetsuppgifter 

 
Redaktionsutskott  
Paul Alfons, sammankallande, Roger Gottfridsson, Bo Hultén, Jeanette Rosengren (redaktör), Tommy Theorin, 
Lars Wahlund (korrektur) 
 
Sponsorsverksamhet          
Magnus Persson, ansvarig 
 
Medlemsmöten/ övriga arrangemang  
Annette Johannesson, sammankallande 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 och hemsidan www.imv.nu  
Bo Hultén 
 
Firmatecknare:  
Tommy Theorin och Annette Johannesson, var för sig 
 
Ansvarig för inbjudningar till föredragshållare, beställningar av lokaler och teknisk utrustning 
Tommy Theorin                 
 
Ansvarig för medlemsregister och -hantering, bidragsansökningar, inbjudningar  
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verksamhetsåret 2022 
 
Walk of Fame 
 

 
 
IMV har under året varit delaktig i nya utmärkelser på Stadiontorget när det gäller Wall of Fame. Idrottens 
Walk of Fame invigdes 2009 och är en minnesplats på Stadiontorget för idrottare som gjort stora idrottsliga 
framgångar genom tiderna och som har stark koppling till Malmö. Den som utses ska ha utfört ”enastående 
eller förebildliga idrottsprestationer”. Stadiontorget ska bestå av 40 graverade minnesplattor när det är fullt. 
Med årets plattor finns det nu 34 stycken. Två nya idrottare, förärades under 2022 nya plattor nämligen Emy 
Machnow och Karolina Kedzierska. 
Juryn till utmärkelserna bestod av representanter från Fritidsförvaltningen, Fritidsnämnden samt 
representanter från Malmös Idrottsvärld – däribland tre representanter från IMV, Anita Torstensson, Roger 
Gottfridsson och Tommy Theorin (i egenskap av MISO-ordförande). 
 
 

Årets nya Walk of Fame- 
idrottare  

 
Emy Machnow 
Simmaren Emy Machnow (född 1897) tävlade för Malmö Simsällskap (MS) och ingick i det svenska lag som 
vid OS 1920 i Antwerpen tog brons i lagkappen 4x100 meter. Hon blev svensk mästare på 100 meter fritt 
1913 med tiden 1.38,6. Hon vann också SM på samma distans 1915–1917. Åren 1914–1921 var hon svensk 
rekordhållare på distansen. 

Karolina Kedzierska 
Taekwondoutövaren Karolina Kedzierska (född 1987 tävlande för GAK Enighet och vann sju raka SM-guld 
2005–2011. Hon tog EM-silver 2006 och EM-guld i Rom 2008 och kom fyra i OS i Peking 2008. Karolina 
Kedzierska var rankad etta i Europa 2007 och 2008 och rankad tre i världen 2009. 

 
 

Medlemmar 

 
 
Vi har så startat vårt engagemang med att rekrytera nya medlemmar. Som framgått av tidigare årsskrifter 
har antalet medlemmar sakta med säkert avtagit. Pandemiåren har bl.a bidragit till detta men med den 
satsningen på sociala medier, främst Facebook hoppas vi att stoppa utflödet av medlemmar. Man märkte i 
slutet av 2022 att vi rekryterar nya medlemmar som tidigare inte varit med oss. Förhoppningsvis kommer 
det att ge fullt utslag år 2023. 
 
Under 2022 har vi haft följande antal medlemmar (2021 siffror inom parentes) : 
Antalet enskilda medlemmar  341 st (369) 
Antalet förbunds/föreningsmedlemmar 18 st  (21) 
Antalet sponsormedlemmar 21 st  (30) 

 



 

Årsmötet 

 
 

9 mars hölls årsmöte för 2022 i Baltiska hallens mästarrum. Där samlades mitt på dagen, klockan 13.00, 82 

medlemmar. Årsmötet var det första sedan åtgärderna att begränsa spridningen av covid-19 tonats ned. 

Årsmötet inleddes med parentation av under verksamhetsåret året avlidne hedersledamoten Valter Nilsson. 

Valter var medlem i föreningen sedan den bildades och hade under större delen uppdrag som ledamot i 

valberedningen. Han var under många år verksam i brottningen, till en början som aktiv, som 

föreningsordförande, som högste man i distriktsförbundet och en period som ordförande i Svenska 

Brottningsförbundet 

Ordföranden påminde också om de grymheter som drabbat Ukrainas befolkning sedan Ryssland oprovocerat 

förklarat krig. 

Årsmötesförhandlingarna leddes traditionellt av dagens föredragshållare, ordföranden i bordtennisens 

världsförbund International Table Tennis Federation (ITTF) Petra Sörling, född och uppvuxen i Malmö men 

numera bosatt i Trelleborgs kommun. Petra är ITTF:s första kvinnliga ordförande och även den svenska som 

nått högst i den internationella idrottsbyråkratin. 

Dagordningens 12 punkter avverkades snabbt. Revisorerna meddelade inte minst lilla anmärkning, 

årsavgiften fastställdes till 200 kronor och ekonomin är fortfarande god. Valen av styrelseledamöter skedde 

helt enligt valberedningens förslag. 

 Frukost/IMV-träffar 
 
 

 
 
Sex IMV-träffar har vi haft under 2022 Vi inledde med Andreas Matz som är Radiosportens man i Malmö – 
som initierat berättade om sin roll som förmedlare av idrott och då i synnerhet fotboll till radiopubliken. 
Petra Sörling, en av svensk idrotts starkaste kvinnor tog sedan kommandot över årsmötet plus att hon satte 
oss in i det internationella spelet runt idrottsledarskapet. Torbjörn Andersson, Malmöprofessorn med 
inriktning på fotboll gav oss en djupare inblick i vår nationalsport Björn Hedman, ja vår egen Björn Hedman 
berättade om sitt liv inom teater och media. Per Axel Sjöholm, boxningsledaren gav oss likt Petra Sörling en 
historia internationellt om spelet i sin idrott och slutligen mötte vi Tommy Persson, Malmös egen 
maratonkung i en tillbakablick på sin karriär men också över hans intresse som historienörd. Sex bra möten 
som förhoppningsvis skall bli fler om pandemin släpper taget om oss helt. 
 
4/12 2022 Tommy Persson (löpning) 
28/11 2022 Per Axel Sjöholm (Boxning) 
29/8 2022  Björn Hedman (journalist) 
31/5 Torbjörn Andersson (fotboll) 
9/3 2022 Petra Sörling (Bordtennis) 
26/2 Andreas Matz (Journalist) 

 



 

Sociala Medier och 
hemsidan 
 

 
 
Under året har vi inlett vår verksamhet på sociala medier. Bo Hultén har varit ansvarig för detta och i snitt så 
har ett inlägg var fjärde dag presenterats. Det betyder att drygt ett 70-tal notiser och meddelanden har nått 
ut till medlemmarna och andra. Vid årsskiftet hade vi runt 400 personer anslutits till gruppen som numera 
att kanske vårt starkaste sätt att nu ut till medlemmar – tillsammans med vår nya hemsida. Denna har också 
Bo Hultén som redaktör och runt 700 olika personer har besökt den under året. 
Du hittar våra digitala medier på: 
Hemsidan: www.imv.nu (eller sök på Idrottsmuseet Malmö) 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/312577274355927 (eller sök på IMV) 
 
 

Skånsk Idrottshistoria 
 

 
 
Vi har även fullbordat den 22 upplagan av Skånsk idrotts Historia (SIH), en medlemsförmån för alla 

medlemmar. 

2022 års upplaga innehåll bland annat artiklar om Jägersros starke man från slutet av 50-talet till mitten av 

1970-talet och dess sekreterare, Calle Holmgren, skriven av Peter Karstensson, Den judiska idrotten och dess 

föreningsliv i Malmöföreningen SK Hakoah, vilka upphörde med sin verksamhet 2014. Mycket läsvärd 

speciellt deras protokoll. De lär återkomma för det finns nog ingen förening, som är lagts ned och 

återkommit så många  gånger, som Hakoah väl skriven av Arne Järtelius. Roger Gottfridsson skriver om MFF 

första landslagsspelare John Torstensson kallad Tonte och Bo Hultén om 100 års firande Simklubben Ran. 

Håkan Malmström skriver om sex MFF spelare vilka skulle blivit 100 år 2022. 

Till dessa sex–sju andra artiklar. 

Boken i sig visade sig bli ett eller två steg vassare utseendemässigt än tidigare med en justering av layout och 

design. Verkligen ett steg framåt (eller två). Ett stort erkännande till Jeanette Rosengren på Kira förlag 

tillsammans med hennes medarbetare 

 

Innehållet i årets bok: 

Jägersrobasen Calle Holmgren - av Peter Kastensson 

Åke Hjerpe  av Ulf R Johansson 

Eos och Malbas har utmanat i toppen - av Max Wiman 

Lasse Twetman och Friskis av Bo Hultén 

Flyinges långa tradition av hästkunskap  av Anders Engman 

Bengt Madsens bygge står stadigt av Ole Törner 

SK Hakoah av Arne Järtelius 

Randigt 50 års jubileum - av Åke Jönsson 

Simklubben Ran av Bo Hultén 

http://www.imv.nu/
https://www.facebook.com/groups/312577274355927


 

Förste MFF-aren i landslaget av Roger Gottfridsson 

Babykedjan - av Håkan Malmström 

Parkstafetten 1952-1992 av Magnus Månsson 

Vejbyslätts IF av Lars Carlsson 

Om årets IMV-möten av Bo Hultén och Roger Gottfridsson 

Nekrologer över avlidna skånska idrottsprofiler 

 

Summering av IMV-året 
2022 

 
 
Arbetet med Mästarrummet har nu tagit fart igen. Tanken är att göra rummet till en attraktiv mötesplats för  
träffar och sammankomster, dessutom att  fungera som rum i samband med evenemang i Baltiska Hallen. 
Under verksamhetsåret har också skapats en attraktivare och mer välkomnande entré.   
Efterhand som nya idrottsprofiler placeras på Walk of Fame blir det med automatik en profilering av dessa i 
Mästarrummet.  
 
Vi har inte gett upp tankarna på ett framtida Idrottsmuseum i vår stad som det en gång var. Malmö sågs 
länge som ett föredöme vad det gällde bevarandet av idrottshistoria.   
Beklagligt är dagens situation som minst av allt är tillfredsställande. I en magasinsbyggnad någonstans i 
staden finns många års mödosamt arbete att dokumentera skånsk idrottshistoria. Det får inte vara på det 
sättet men vi ser tyvärr en riktig uppförsbacke för skapandet av ett nytt Idrottsmuseum. Våra politikers 
intresse tyder inte på av att vi kan hoppas att hamna på översta raden på en prioriteringslista!   
 
Allt skriftligt material finns förvarat hos Stadsarkivet på Bergsgatan. Denna flytt var en nödvändighet då 
materialet kräver en annan miljö i form av rätt temperatur och luftfuktighet. Allt för att inte förstöras utan 
bevaras till eftervärlden. En arbetsgrupp från vår förening har inlett nya kontakter med personalen på 
Stadsarkivet. Något som förhoppningsvis leder till handlingarna blir mer lättillgängliga än när de förvarades i 
anslutning till gamla museet.  
 
Den avgående styrelsen framför till våra medlemmar, sponsorer och fritidsförvaltningen ett stort tack för ett 
gediget och bra samarbete.  

 
 
Med dessa ord överlämnar IMV-styrelsen sin förvaltning till årsmötet och de som där utses att föra vårt 
viktiga värv vidare. 
 
 
Malmö i februari 2023 

 
 
 
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             Lena Silfverberg 
 
 

Följ oss på hemsidan: www.imv.nu och Facebook 

http://www.imv.nu/

