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Idrott och Fritid 
   

 
 

Mötesanteckningar Idrottsrådet 2015-09-22, Sporthallen Vikingen 

 

Vad kan föreningarna bidra med för att utveckla föreningslivet? 

Frågan bidrog till en livlig diskussion där svaret var att föreningarna kan utveckla 

föreningslivet om deras resurser såsom fler anläggningar tillgodoses. Halltider och fler 

träningstider i allmänhet är ett stort problem för att utveckla föreningslivet. 

 

Västra Husby IF har ett projekt för att utveckla deras bygdegård. De vill aktivera fler barn 

och ungdomar och då inte bara i fotboll. 

 

Söderköpings Ryttarsällskap har startat en verksamhet som är kopplad till handikappade 

och även en verksamhet där ungdomar och äldre tränar tillsammans. 

 

Höstlovsaktiviteter 

Höstlovet närmar sig och föreningarna har fått erbjudande att visa upp sig och eventuellt 

rekrytera utövare. Några föreningar har nappat på erbjudandet och kommer erbjuda 

aktiviteter under vecka 44. 

 

Framtida Föreningsmässa 

Den planerade mässan 2015 fick ställas in pga för få anmälda. Föreningarna som närvarade 

på mötet är ändå positiva till en framtida mässa och även en föreningshelg där föreningarna 

får visa upp sig på sina egna anläggningar. Idrott och Fritid planerar därför att genomföra 

en mässa i oktober 2016. 

 

Framtida planer om anläggningar 

Vikingavallen står inför en stor upprustning. Gamla brandstation har blivit en 

boxningslokal. 
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Övriga frågor 

Framtida planer: Under mötet diskuterades det livligt kring utgångspunkten att det bara bör 

finnas en förening i Söderköping, en förening där alla idrotter ligger under samma tak. 

Andra viktiga frågor som lyftes under mötet var hur vi får fler aktiva i föreningarna, 

föräldraengagemang och marknadsföring mot föräldrar och skola.  

Ett hårt arbete ligger på föreningarna att hitta svaren på dessa frågor. Ett första steg för att 

synliggöra idrottsföreningarnas verksamhet är att gemensamt genomföra en föreningsdag. 

 

Nästa möte 

Onsdag 21 oktober kl 18:30, plats Sporthallen Vikingen. Till detta möte ska föreningarna 

arbeta kring föreningsdagen som planeras genomföras i januari 2016. 

 

 

 

Vid pennan 

 

Per Westerdahl 
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Närvarande 2015-09-22 

 

Namn Förening Befattning 

Niclas Svensson MK Ramunder Ordförande 

Björn Södergren Drothems IK Ledamot 

Markus Olsson Söderköpings RS Ledamot 

Jonas Gustavsson Ramunder HK och SGK Ledare 

Anders Axmacher IK Österviking Ordförande 

Johan Petersson Söderköpings IK Ordförande 

Mikael Carlsson Västra Husby IF Ledamot 

Kris Grundberg Söderköping Basket Ledamot 

Nisse Larsson Skogspojkarnas OK och SSK Tränare 

Håkan Liljeqvist Söderköpings SK Ordförande 

Fredrik Trybom Söderköpings SK Ledare MTB 

Fredrik Beinerfelt Norrköpings Judoklubb Tränare 

Leif Bogren Stegeborgs IF Ordförande 

Christina Nilsson Söderköpings kommun Enhetschef FKK 

Marie Landh Söderköpings kommun 

Verksamhetsanvarig 

Idrott o Fritid 

Per Westerdahl Söderköpings kommun 

Anläggningsansvarig 

Idrott o Fritid 

 


