BLIS årsmöte 2017
Blekingeolympier på plats
I samband med BLIS årsmöte på Ronneby Brunn i april 2017 samlades åtta av Blekinges tolv
elitidrottare, som varit olympier på 1980-talet. De deltog i ett eller flera vid dessa tre OS:
1980, 1984 och/eller 1988. Saknades på bilden gjorde Michael Söderlund simmare, Ylva
Ivarsson bågskytt, Rolf Hertzberg handboll och tyngdlyftaren Pertti Torikka, som sedan fanns
med senare på årsmötet. Efter årsmötesförhandlingarna och en fikapaus presenterades de
närvarande olympierna för ett 50-tal medlemmar.

Dessa olympier samlades redan på eftermiddagen på Ronneby Brunn, några timmar före
årsmötet. Det blev mycket snack om gamla tider och intressanta händelser.
Fr.v. Kjell Erik Ståhl, maraton, Susanne Lorentzon, höjdhopp, Miro Zalar, stavhopp, Thomas
Nyberg, 400 m häck och 4x400 m, Vesa Koskela, boxning, Per-Anders von Scheele, bob,
Tommy Werner, simning, Mats Lindau, handboll.

Kjell-Erik Ståhl, maraton – OS 1980 (19:e) och 1984 (bröt).

Susanne Lorentzon, höjdhopp – OS 1980 (ut i kval).

Thomas Nyberg, friidrott – OS 1984, 400 m häck (ut i försöken), 4x400 m (ut i semifinal).

Vesa Koskela, boxning weltervikt 67 kg – OS 1984 (5:a)

Gösta Rörstrand intervjuar Vesa Koskela.

Mats Lindau, handboll – OS 1984 (5:a).

Miro Zalar, stavhopp – OS 1980 (10:a) och 1984 (ut i kvalet). Foto: Roland Andersson.

Per-Anders von Scheele, vinterolympier i bob – OS 1988 2-mans (14:e).

Pertti Torikka, tyngdlyftning 56 kg – OS 1980 (15:e).

Roland Andersson intervjuar Pertti Torikka.

BLIS styrelse med flera

Till ordförande för årsmötet valdes Kjell-Åke Karlsson, Olofström och Gösta Rörstrand,
Olofström, var sekreterare.

BLIS ordförande Bengt-Erik Martinsson, Mörrum, delar ut priset till årets veteran 2016.
Utmärkelsen gick till 58-årige tennisspelaren Per-Anders Lindeborg, Karlskrona Tennisklubb.
Motivering: "För att han lyckades vinna två guld vid Veteran-SM i tennismetropolen Båstad.
Efter fem vunna matcher stod han som segrare i HS 55. Tillsammans med Anna-Carin
Månsson, Lidingö TK, blev det också guld i Mixed (MD 55)".

Gösta Rörstrand, Olofström och Kerstin Henmyr, Olofström, avgick på egen begäran från
BLIS styrelse. Mötet valde Gösta till hedersledamot.

Barbro Engkvist, Nättraby, styrelseledamot med maken Per.

Kenth Borgström, Sölvesborg, styrelseledamot.

Kenneth Karlsson, Bräkne-Hoby, styrelseledamot.

Leif-Owe Hubertsson, Olofström, nyvald styrelseledamot.

Annika Klar, Karlskrona, Styrelseledamot

Åke Mattisson hedersledamot i BLIS.

Jan-Anders Börjesson, Kyrkhult (till höger), nyvald styrelseledamot. I mitten bandyikonen
Bengt-Göran Gadd, Ronneby, och förre sprintern Birger Pettersson, Ronneby.

Roland Andersson, Spandelstorp, styrelseledamot.

Torbjörn Sunesson, Spandelstorp, styrelseledamot. Eftersom Torbjörn tar de flesta bilderna så
kommer han själv inte med. Här har vi hittat en bild från början av 1960-talet, då han vann
1500 meter i ett lopp på Bräknevallen i Bräkne-Hoby. Foto: Okänd.

Åhörare vid BLIS årsmöte 2017

Ett 50-tal åhörare och olympier fanns på plats vid BLIS årsmöte på Ronneby Brunn.

58-årige tennisspelaren Per-Anders Lindeborg, Karlskrona Tennisklubb utsågs till ”Årets
veteran 2016". Här får han publikens ovationer.

På plats i publiken fanns Leif Ottosson (t.v.) och Sverigevandraren Tommy Nilsson.

Från vänster sitter Olofströms kommunalråd Kjell-Åke Karlsson, Hasse Svensson ordförande
i Blekinge Bordtennisförbund och Patric Ericson är kassör i samma länsförbund. Både Hasse
och Patric har spelat bordtennis.

Nils Henmyr, i BLIS valberedning sedan många år.

Från vänster Rolf Svensson, Henry Håkansson, Birger Pettersson.

Distriktsidrottschefen i Blekinge Idrottsförbund Patrik Nilsson anslöt sig till BLIS årsmöte
efter att han varit på en föreläsning om fotboll.

Lars Hällkvist, före detta friidrotts- och handbollstränare. Idag är han sportchef i IFK
Karlskrona.

Björn Linnersjö, framgångsrik orienterare från OK Orion, som har flest starter av Blekinges
orienterare i O-ringens 5-dagars. Tävlingen har arrangerats 52 gånger och Björn har
deltagit vid 50 tillfällen i O-ringens 5-dagarstävlingar. Imponerande! Björn var med på
årsmötet denna kväll, men vi valde att lägga in en bild på honom från en militär
orienteringstävling på Tjurkö i början av 1980-talet.
Under foton där ingen fotograf står är det Torbjörn Sunesson som tagit bilden.

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap

Årsmötesprotokoll

2017-04-06
Plats och tid: Ronneby Brunn, lokal Oden, kl 18.30 - 21.30
Närvarande: Ett 50-tal, inklusive inbjudna olympier.
§ 1 Årsmötet öppnas - parentation
Ordföranden Bengt-Erik Mattisson hälsade välkommen och vände sig speciellt till de åtta (av
totalt 12) närvarande olympier som det skrivits om i årsboken ”Blekingar i OS 1980 – 1988”.
Tommy Werner, som medverkat på eftermiddagens pressinformation, kunde tyvärr inte
medverka på kvällen. Bengt-Erik öppnade årsmötet.
En tyst minut utlystes för tidigare styrelseledamoten Åke Nilsson, Rödeby, som suttit i
styrelsen åren 1993 - 2011, varav som vice ordförande sedan 2003. Åke utsågs till
hedersledamot vid årsmötet 2012. Han avled den 19 november 2016.
Därefter vidtog starten av presentation/intervjuer av de närvarande olympierna, där
huvudredaktören för årsboken, Roland Andersson, började med den färgstarka trion Miro
Zalar (hade annat KHK-uppdrag senare på kvällen), Susanne Lorentzon (Borg) och Kjell-Erik
Ståhl.
§ 2 Stadgeenlig kallelse
Efter ovannämnda "avbrott" fortsatte årsmötesförhandlingarna, varvid noterades att skriftlig
kallelse varit medlemmarna tillhanda den 21 mars och därmed var stadgeenligt utlyst.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Kjell-Åke Karlsson och till sekreterare Gösta Rörstrand.
§ 4 Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet utsågs Leif-Owe Hubertsson.
§ 5 Val av rösträknare
Till rösträknare utsågs Hans Rolander och Björn Linnersjö.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och Bengt-Erik Mattisson kommenterade
den ekonomiska delen, som därefter med godkännande lades till handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro föredrog ordföranden revisionsberättelsen, som togs till protokollet.
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Förslaget till resultaträkning och balansräkning fastställdes av årsmötet.
§ 9 Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Årsavgift 2018
Styrelsen föreslog en viss justering av årsavgifterna fr.o.m. 2018, enligt följande: Enskild
medlem 150:- (tidigare 120:-) , familjemedlem 200:- (150:-), SDF/Förening 200:- (160:-) och

Kommun/företag 300:- (oförändrat).
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§ 11 Verksamhetsplan och budget
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 fastställdes av årsmötet.
§ 12 Val av ordförande
Till ordförande på ett år omvaldes Bengt-Erik Mattisson.
§ 13 Val av fyra styrelseledamöter
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Kenth Borgström och Barbro Engkvist samt
nyvaldes Leif-Owe Hubertsson, Olofström, och Jan-Anders Börjesson, Kyrkhult.
Kerstin Henmyr och Gösta Rörstrand, båda Olofström, hade undanbett sig omval.
Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Roland Andersson, Kenneth Karlsson, Annika Klar
och Torbjörn Sunesson.
§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant
Ewa Nilsson och Rolf-Arne Kulle omvaldes till revisorer på ett år och Fredrik Olsson
omvaldes till revisorsuppleant, också på ett år.
§ 15 Val av valberedning
Till valberedning på ett år omvaldes Rolf Trulsson, medan styrelsen fick i uppdrag att utse
såväl sammankallande (skall tillhöra styrelsen, enligt stadgarna) samt ytterligare en ledamot.
Nils Henmyr och Gösta Rörstrand hade undanbett sig omval.
§ 16 Motioner
Några motioner fanns inte att behandla.
§ 17 Övriga frågor
De avgående styrelseledamöterna, Kerstin Henmyr (i styrelsen 2003-2016) och Gösta
Rörstrand (2001-2016), avtackades med BLIS standar och en fin blomsterbukett, samt en
personlig present av omvalde ordföranden Bengt-Erik Mattisson. På Bengt-Eriks förslag
beslutade årsmötet dessutom att utse Gösta till hedersledamot.
§ 18 Årets veteran 2016
Till "Årets veteran 2016" (15:e) utsågs Per-Anders Lindeborg (58 år), Karlskrona TK.
Torbjörn Sunesson läste upp en lång meritlista, men av utrymmesskäl på diplomet, blev det
följande motivering: "För att han lyckades vinna två guld vid Veteran-SM i tennismetropolen
Båstad. Efter fem vunna matcher stod han som segrare i HS 55. Tillsammans med Anna-Carin
Månsson, Lidingö TK, blev det också guld i Mixed (MD 55)".
"Veteranen" uppvaktades också med ett "litet kuvert" och en blomma. Det bör nämnas att
BLIS har beslutat att fr.o.m. 2016 sänka åldersgränsen för "Årets veteran" från 60 till 50 år.
§ 19 Årsmötet avslutas
Mötesordföranden tackade den avgående styrelsen för ett gott jobb under det gångna året samt
avslutade den officiella delen av årsmötet kl 19.35.
§ 20 Fortsatt presentation av olympierna
Efter fikapaus fortsatte presentationer och intervjuer med de resterande av de närvarande
olympierna. Torbjörn presenterade handbollspelarna Mats Lindau och Rolf Hertzberg (ej
närvarande p.g.a. semester), Roland tog hand om simmarna Werner och Michael Söderlund (ej

närvarande, bor i USA), häcklöparen Thomas Nyberg, tyngdlyftaren Pertti Torikka och
bobåkaren Per-Anders von Scheele (ende vinterolympiern). Gösta presenterade boxaren Vesa
Koskela och Kenth avslutade med bågskytten Ylva Haglund (Ivarsson), som tyvärr inte kunde
komma loss från jobbet p.g.a. utlandsresa.
Utöver intervjuerna blev det också tillfälle att ställa frågor till gästerna. Frågan är om inte
bobåkaren Per-Anders von Scheele, som började karriären som sprinter i IF Udd i Karlshamn,
var den som drog blickarna mest till sig när han demonstrerade hur det var att åka i en bob i
"100 knutar".
Under alla omständigheter kan konstateras att aldrig har ett så idrottsmeriterat sällskap befunnit
sig samtidigt på något av BLIS arrangemang. Samtliga avtackades med välförtjänta applåder.
Efter sammankomsten fick medlemmarna - och självfallet gästerna - ta emot den nyutkomna
årsboken.
Dag som ovan

Gösta Rörstrand
Sekreterare

Kjell-Åke Karlsson Leif-Owe Hubertsson
Ordförande
Justerare

