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Idrottsrå det 2017-05-03 

Plats: SOK-stugan, sammankallande SOK och SIBK 
Tid: 18:30-20:30 
Deltagare: Lars Lindberg Söderköpings IK, Markus Olsson Söderköpings Ryttarsällskap, Ulf Johnsson 

Skogspojkarnas OK, Monika Lundqvist Söderköpings IBK, Marie Landh Idrott o Fritid (Johan von 

Below, Eva-Lotta Martinsson närvarande vid punkten Föreningsutveckling) 

Sekreterare: Monika Lundqvist, SIBK 

  

Föreningsutveckling ”idrottsallians” 
Mötet inleddes med att Eva-Lotta Martinsson och Johan von Below presenterade vad som hänt 

sedan den 8 december i frågan kring Föreningsutveckling i Söderköping – ”idrottsallians”. Två 

möten är genomförda med intresserade föreningar. På mötet i mars deltog Kjell Augustsson från 

SISU/ÖIF. Nästa steg är att samtliga föreningar och bjuda in till en träff i början av september, från 

fredag eftermiddag till lördag lunch med övernattning i samarbete med SISU på en kursgård i länet. 

Inbjudan kommer inom kort och sista dag för att anmäla sig är den 8 juni, två representanter per 

förening är välkomna att delta. 

Genomgång av föregående protokoll. 
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och finns att hitta på kommunens hemsida.   

Presentation av Skogspojkarnas OK  
Föreningen ägnar sig främst åt orientering för alla åldrar. Har idag ca 25 aktiva som tränar och tävlar. 

Skogen är idrottsplatsen. Kartor finns runt Söderköping men en stor del av verksamheten blir 

centrerad till SOK-stugan. Arrangemang som genomförs är Albogavarvet, Kanalrundan, NT-knatet 

som är ”löpartävlingar”. Varje år arrangeras en orienteringstävling och träningstävlingar för 

närliggande klubbar. Föreningen äger SOK-stugan som är byggd av medlemmar i början av 90-talet, 

då även elljusspåret anlades av föreningen men som nu sköts av kommunen.  

Presentation av Söderköpings Innebandyklubb 
Har ca 130 aktiva spelare från 6 års ålder till 40 år. Bedriver sin verksamhet i Vikingen. Den här 

säsongen har fem ungdomslag varit aktiva med träning och matchspel liksom ett junior och ett 

seniorlag. En utmaning är att få igång verksamhet för flickor idag är 5 av de aktiva spelarna flickor. 

Information från Idrott & Fritid 
En föreningscoach från ÖFF kommer att jobba med kommunens fem fotbollsföreningar en första 

nätverksträff är den 30/5 med IK Österviking som värd. 

Omorganisation är gjord sedan 1 april vilket innebär att Marie Landh och Gert Wahlbeck nu finns på 

Stinsen. Anläggning, drift och skötsel ligger under Peter Taubermans ansvar, Teknik och entreprenad. 

Ett sommarlovsprogram är på gång. En sommarpeng betalas från MUCF så aktiviteterna blir gratis. 

Det kommer bla vara ridning, skatedag, teater, allsång. 
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Sportiscamp genomförs för 4:e året måndag till torsdag i v.33, ÖIF och SISU arrangerar tillsammans 

med ett antal föreningar. 

13 maj blir det invigning av Hälsans stig, en uppmärkt promenadslinga i staden med start och mål vid 

Stinsen. Representanter från Riksförbundet HjärtLung medverkar vid invigningen samt 

Servicenämnden. 

Vid SOK-stugan har toaletten handikappanpassats och tidlås installerats. Den 23 maj planerar 

biblioteket att ha invigning av kulturskyltarna utmed ”En stig för alla”. Det planerade cykelspåret i 

Albogaskogen kommer att färdigställas. 

Multihallen ligger just nu på Ramunderstadens bord då uppdraget är att titta på om den kan byggas i 

anslutning till den planerade nya skolan. 

På Vikingavallen är ambitionen att det ska finnas en isbana till vintern. 

Föreningsbehov 
SRS lyfter sitt behov av nytt underlag i ridhuset och undrar om det finns en förståelse hos politikerna 

om värdet av deras verksamhet. 

Skogspojkarna jobbar på en ansökan till RF för att få ett bidrag till att byta ut lamporna på 

elljusspåret.  

Nästa möte 
Nästa idrottsråd är den 7 september med SRS som värd/sammankallande och årets sista råd är den 

13 november med IK Österviking som värd. 

 


