Bilaga till protokoll
fört vid bildandet av Handikapp Idrotts Historiska Föreningen (HIHF).
Riksidrottsmuseet, den 31 mars 2007

HandikappIdrottsHistoriska Föreningen
Interimsstyrelseordförandens Rapport
Upprinnelsen
Paralympiska Guldklubbens årsmöte 2004-06-12 biföll ett förslag att få till stånd en
Handikappidrottens Hall of Fame. Det ledde till att en arbetsgrupp tillsattes gemensamt av Svenska
Handikappidrottsförbundet (SHIF) och Guldklubben våren 2005 med SHIFs ordförande Kari
Marklund, Guldklubbens ordförande Tore Nilsson, Hasse Lindström och Helene Stjernlöf.
Arbetsgruppen utökades efter första mötet med Hans Wåström. Förslaget till bildandet av en svensk
handikappidrottshistorisk förening föddes ur denna arbetsgrupp som med undantag av Helene
Stjernlöf kom att utgöra de första ledamöterna i interimsstyrelsen. Vid ett sammanträde den 4
november 2005 utökades styrelsen med Sven-Eric Carlsson och Leif Söderberg, som också valdes till
interimsstyrelsens sekreterare.
Interimsstyrelsen
Vid påföljande sammanträde invaldes Stina Ljunggren och Janette Bäckman i interimsstyrelsen som
därefter således har bestått av
Hasse Lindström,
ordförande
Leif Söderberg,
sekreterare
Janette Bäckman
S-E Carlsson
Stina Ljunggren
Kari Marklund
Hans Wåström
Tore Nilsson
Sammanträdena
Före 4/11 2005 hade interimsstyrelsen hållit ett antal ej protokollförda sammanträden. Från detta
datum fram till mötet 31/3 2007 för bildandet av HIHF har interimsstyrelsen hållit 6 protokollförda
sammanträden.
Ekonomin
SHIF har välvilligt svarat för föreningens kostnader alltifrån bildandet av den första arbetsgruppen för
Hall of Fame.
Verksamheten
Sekreterarens sammanfattning i punktform av protokollbesluten bifogas. Den beskriver väl vilka
aktiviteter och åtgärder som förekommit och vidtagits under interimsstyrelsens ledning.
De initiativ som jag särskilt önskar framhålla är dels ansökan till allmänna arvsfonden om medel till en
förstudie projekt ”Svensk Handikappidrotts Historia” som insänts i början av 2007, dels utvecklingen
av Hall of Fame, som ingått som en del i HIHFs verksamhet och som nu vid det grundande mötet av
HIHF är färdigt att konkret introduceras i samband med SHIFs förbundsmöte i Piteå i maj 2007. I
sammanhanget förtjänar att nämnas att Guldklubbens förslag om svenska handikappidrottens Hall of
Fame och SHIFs tillslutning till idén kom omkring ett år innan Internationella Paralympiska
Kommittén (IPC) hade kommit på att man skulle instifta sin Hall of Fame.
Avslutningsvis
Vill jag tacka för den första arbetsgruppens och hela interimsstyrelsens förtroende att få vara dess
ordförande under denna inledande fas i skapandet av den svenska handikappidrottshistoriens första
trappsteg för insamlandet och bevarandet av dess ärorika historia. Speciellt vill jag tacka Leif
Söderberg som är den som verkligen tog tag i idén och på ett mycket förtjänstfullt sätt har drivit den
fram till förverkligandet!
Jag önskar den nybildade HandikappIdrottsHistoriska Föreningen med Hall of Fame lycka till i sin
förestående viktiga gärning!

H Lindström

2007-03-28

Sammanfattning av HIHFs interimsstyrelses protokollbeslut
4/11 2005 – 13/2 2007
protokoll-HIHF-20051104.doc
• Anförande vid SHIF ”Tankesmedja” 19-20 november 2005
• Tydligt beskriva syfte och mål för HIHF. Strategidokument.
protokoll-HIHF-20060126.doc
• Utvidgning av styrelsen ,Stina Ljunggren, Lidingö & Janette Bäckman, Borlänge.
• Information i tidningen handikappidrott
• Arvsfondsansökan – Förstudie Det första förslaget.
• Hall of Fame Hans L rapporterar att IPC har bildat en HoF. HIHF arbetar vidare med
HHoF
• Stina första trevare ang samarbete med Riksidrottsmuseet
protokoll-HIHF-20060503.doc
• Uppvaktning hos Arvsfonden Målet att Kari och Leif ska få till ett möte med AA.
• Centrum för idrottsforskning (CIF) Stina kontaktar ang forskningsanslag
• Sveriges Centralföreningen för idrottens främjande (SCIF) Anslagsansökan
• Doktorandansökan, Högskolan i Linköping. Daniel Arvidsson Högskolan i Linköping
kontaktade oss för att få underlag till en avhandlingsplan för en doktorandtjänst.
• Delatagande vid Älvsjömässan Rehab& Omsorg
• Delatagande vid SDF Ordförande konferens
protokoll-HIHF-20060921.doc
• Uppvaktning hos Arvsfonden. Kari lämnar en kortfattad redogörelse för samtalet med
Arvsfonden. Missförstånd!!
• Kontakter med HandikappHistoriska föreningen (HHF) hjälp med att räta ut ?-tecken
med AA.
• Karl Fritiofsson. Uppdrogs till Hans W att med hjälp av Stins söka kontakt med Karl F
för att få till stånd intervjuer under hösten.
• Idrottshögskolan. Stina rapporterar om dialogen med Leif Yttergren Idrottshögskolan,
Jan Lindroth (Professor och ordf. Svenska idrottshistoriska föreningen.). Båda har
tydligt uttalat sitt intresse för att medverka till att forskning inom handikappidrottens
historia kan genomföras på idrottshögskolan.
• Avbslag på anslagsansökan till Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
• Lokal och administration, förvaring av historiskt material HIHF. Hasse L har samtalat
med Bengt Lindstedt Bollnäs Kommun.
• Handikappidrottens Hallof Fame (HoF), förslag till statuter, handlingsplan och
målsättning diskuterades. Arbetsgruppens rapport godkändes.
protokoll-HIHF-20061120.doc
• Idrottshögskolan – forskningsansökan. Beslutades att uppdra till Stina och Leif att anlita
Hans Bolling för uppdraget inom angiven budget- och tidsram.
• Intervju med Karl Fritiofsson. Hans W har sedan föregående möte fått även fått
uppdraget att intervjua Ulf Lönqvist som var sekr. i Idrottsutredningen samt Ingvar Edin
som representerade Handikapporganisationerna
• Beslutades att upprätta HHoF kommitté. Beslutades att uppdra till följande personer att
utgöra HHoF kommitté. Hans Wåström ordf. Lars Lövström (Repr. för SHIF styrelse.)
Leif Söderberg sekr.
• Beslutades att bilda Handikappidrottshistoriska föreningen den 31 mars 2007.

protokoll-HIHF-20070213.doc
• Möte med Arvsfonden. Den 19/12-07 genomfördes ett klarläggande möte med
handläggare på Allmänna Arvsfonden (AA) om förutsättningar för HIHF
projektansökan.
• Ny projektansökan till Allmänna Arvsfonden. Det nya förslaget till AA-ansökan, inkl
fyra bilagor, hade distribuerats före mötet. Förslaget till ansökan godkändes utan
ändringar.Mötet tackade Leif S för det arbete han lagt ner på ansökan. Beslutades att
överlämna ansökan i befintligt skick till SHIF GS för handläggning.
• Arvsfonden bekräftar mottagande av ansökan från SHIF avseende förstudie HIHF.
• Idrottshögskolan – forskningsansökan. Dr. Hans Bolling Idrottshögskolan har utarbeta
två stomförslag till forsknings- och bidragsansökningar. Uppdrogs till Stina L och Leif
S att diskutera en fortsättning med Hans B. målet är att Hans B skall åta sig ett
forskningsuppdrag och söka pengar från Centrum för idrottsforskning (CIF).
• Hans B har antagit uppdraget arbetar vidare efter sommaren för att inkoomma med en
asnökan till CIF inför höstens (september) ansökningstillfälle.
• HHoF bildas och de första medlemmarna utnämnes vid SHIF FM i Piteå. HIHF
ansvarar för den framtida förvaltningen av HHoF i samverkan med SHIF och berörda
SF.
(Leif Söderberg sekr. HIHF / 2007-03-25)

