
 

Mötesanteckningar Idrottsrådet 2015-02-25, Sporthallen Vikingen 

 

1. Per Westerdahl, Idrott och Fritid, hälsade alla välkomna till mötet.  

2. Per Westerdahl utsågs till ordförande och Monika Lundqvist till sekreterare. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Christin Ekwall, Östergötlands Idrottsförbund, informerade om Sportiscamp som 

genomförs i Söderköping vecka 33, tisdag till lördag. Den vänder sig till målgruppen 

10-12 år. 2014 genomfördes Sportiscamp för första gången i Söderköping. Utbudet var 

då 11 idrotter och målet för 2015 är att få med 16 idrotter. Deltagarna kommer prova 

på aktiviteter tisdag till fredag. Lördag avslutas campen med en familjedag. 

Föreningarna som deltar kan söka idrottslyftspengar, 2000 kr/dag, och ansvarar då för 

sin aktivitet. Varje grupp med barn som deltar har ansvariga unga ledare med sig vid 

de olika aktiviteterna. Föreningar som vill delta kontaktar Christin Ekwall 

(christin.ekwall@osterg.if.se) gärna inom ett par veckor från dagens datum. 

Lollo Bladh, Östergötlands Idrottsförbund, informerade om Idrottslyftet. Där ifrån kan 

föreningar ansöka om medel för olika projekt. För mer info besök deras hemsida. 

5. Ida Kregert Blomstrand och Madelen Casta från SISU Idrottsutbildarna berättade om 

vad SISU är och vad de kan erbjuda föreningarna.  

Idrott och Fritid (Söderköpings kommun) kommer under året genomföra tre träffar 

tillsammans med SISU. En träff som riktar sig till föreningarnas styrelseledamöter 

med fokus på värdegrundsfrågor (sep). En träff till föräldrar med fokus på ”Hur är 

man en bra idrottsförälder” och ”Vad innebär en ideell förening” (sep). En träff som 

riktar sig till ledare med fokus på ”Vad gör dig till en bra ledare, se och möta varje 

barn” (apr/maj). Inbjudan till detta kommer Marie Landh, Idrott och Fritid, skicka ut. 

6. Mötet beslutade att Föreningsmässan som kommer genomföras 2015 blir den 3 

oktober i Sporthallen Vikingen. Mässan riktar sig till alla de idéburna organisationerna 

i Söderköpings kommun. Syftet är att marknadsföra föreningen och visa upp sin 

verksamhet, stärka samverkan mellan kommun och idéburna organisationer, ge 

Söderköpingsborna chans och möjlighet att engagera sig i det de anser är intressant 

och viktigt samt att öka föreningslivet i samhället.  

Vill man marknadsföra sin förening med Roll-up kan idrottsföreningarna kontakta sin 

SISU-konsulent för bra pris. 

7. Alla på mötet var överens om att Idrottsrådet var viktigt och att dessa träffar skulle 

fortsätta. Syftet med Idrottsrådet är att föreningarna får en mötesplats att träffas för 

samverkan, kunna lyfta frågor med kommunen och få en närmare kontakt med 

politikerna. 1 gång/kvartal ska dessa möten äga rum, sammankallande är Idrott och 

Fritid. Dock äger alla föreningar ansvar för att ta med sig ärenden till agendan. 

8. De sportlovsaktiviteter som genomfördes under vecka 8 av föreningarna var lyckade. 

Nästa aktivitetslov är höstlovet vecka 44, där föreningarna får möjlighet att genomföra 

prova-på-aktiviteter igen. 

9. Önskemål från föreningarna om att ha samma ansökningsdatum för det kommunala 

aktivitetsstödet som för det statliga, dvs 25 februari. Idrott och Fritid tar med sig detta 

önskemål inför 2016. 

10. Nästa möte blir den 6 maj klockan 18.30 i Sporthallen Vikingen. Till den träffen 

kommer Servicenämnden bjudas in där de får möjlighet att informera om sina tankar 

kring föreningslivet och dess samverkan. 

 

Vid pennan 

 

Monika Lundqvist (justerat av Marie Landh)  



 

 

 

Närvarande: 

Lotta Josefsson Friskis & Svettis Ledare 

Anders Axmacher IK Österviking Ordförande 

Thomas Gustavsson Kase Ha Karate Do Söderköping Sekreterare 

Niclas Svensson MK Ramunder Ordförande 

Jonas Gustavsson Ramunder HK Ordförande 

Kani Jalil Söderköping Basket Tränare 

Niclas Westerdahl Söderköpings GK Klubbchef 

Monika Lundqvist Söderköpings IBK Ordförande 

Rebecka Söderberg Söderköpings IBK Ungdomsansvarig 

Johan Petersson Söderköpings IK Ordförande 

Mats Larsson Västra Husby Skyttegille Ledamot, ledare 

Ida Kregert Blomstrand SISU Idrottsutbildarna Utbildningskonsulent 

Madelen Casta SISU Idrottsutbildarna Utbildningskonsulent 

Joakim Sevén SISU Idrottsutbildarna Praktikant 

Hamza Elfituri SISU Idrottsutbildarna Praktikant 

Christin Ekwall Östergötlands Idrottsförbund 

Lolita Bladh Östergötlands Idrottsförbund 

Marie Landh Idrott och Fritid, Söderköpings kommun Verksamhetsansvarig 

Per Westerdahl Idrott och Fritid, Söderköpings kommun Anläggningsansvarig 

 

 


