Välkommen att bli medlem i Idrottshistoriska Sällskapet
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap, ÖLIS, har nu nära 1000 medlemmar och vi har plats för
ännu fler. Syftet med vår verksamhet är att vidga, fördjupa och underhålla intresset i ett
idrottshistoriskt perspektiv inom Örebro Län. Det gör vi på flera olika sätt. Med vårt förnämliga
idrottsmuseum som bas samarbetar vi med Örebro Läns Idrottsförbund, ÖLIF, och håller kontakt
med föreningar, specialförbund och Svenska Idrottshistoriska Föreningen.
Vi har sex caféträffar per år, tre på våren och tre på hösten, dessutom ett årsmöte på våren och
ett ordinarie höstmöte. Vid dessa träffar har vi som regel en idrottsprofil med nationell eller lokal
ryktbarhet som gästföreläsare. Vi har haft besök av exempelvis Ingemar Johansson, Gunnar
Nordahl, Leif ”Honken” Holmqvist, Stig ”Stickan” Pettersson, Assar Rönnlund, Ralf Edström, Dan
Waern, Thomas Nordahl, Ragnar Skanåker, Lars-Gunnar Björklund, Sven ”Plex” Pettersson, Pia
Sundhage, Richard Fagerlund, Tommy Engstrand, Magdalena Forsberg, Arne Hegerfors och
Stefan Holm m.fl.
Då vi tror att programmet även passar Dig så föreslår vi att Du blir medlem i vårt
Idrottshistoriska Sällskap. Det kan Du enklast göra genom att fylla i nedanstående
anmälningsblankett och skicka den till oss. Sedan skickar vi Dig stadgar och aktuell information.
Medlemsavgiften är f.n. 200:-/år för enskild medlem, 300:-/år för familjer, föreningar och
specialförbund
Vi vill gärna ha ditt födelsedatum, år, månad och dag, men inte de fyra sista siffrorna i ditt
personnummer. Gärna också din e-mailadress.
Vill du veta mer om ÖLIS innan Du bestämmer Dig kan Du ringa vår ordförande
Jens Schollin tfn 070-649 34 40, eller kassören Håkan Aldevik tfn 070-529 86 90

------------------------------------------------------Sänd eller lämna talongen till:
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap. Post- och besöksadress: Slottsgatan 13 A 703 61 Örebro.
Tel. 019 – 25 47 07 e-post: idrottshistoriska@telia.com
Namn _______________________________________________________________________
Bostadsadress ____________________________ Postnr och ort ________________________
Tel ____________________________________ Födelsedatum _________________________
E-mailadress _________________________________________________________________

