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Idrottsrå det 2018-03-13 

Plats: SIK klubblokal, sammankallande Söderköpings IK 
Tid: 18:30 
Deltagare: Rebecka Söderberg SIBK, Mimmi Wahlén RHK, Lina Andersson RHK, Jimmy Björketidt 

Gripen BK, Håkan Liljekvist SSK, Anders Axmacher IKÖ, Lars Lindberg SIK, Mattias Åkeson Söderköping 

Basket, Fredrik Hagström Söderköpings TK, Mikael Carlsson VHIF, Tina Nilsson ÖIF/SISU, Marie Landh 

Söderköpings kommun 

Ordförande: Lars Lindberg 

Sekreterare: Håkan Liljeqvist 

 

Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Ordförande läste upp föregående mötesanteckningar från 2017-11-13. Dessa finns även publicerade 
på kommunens hemsida: www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsradet/     

SISU/ÖIF informerar 

Sportis Camp 2018 
Söderköpings kommun genomför Sportis Camp tillsammans med ÖIF/SISU där Robert Axelsson 

ansvarar för årets genomförande. Förändringar som gjorts inför årets camp är att den tidigareläggs 

till v25 18-20 juni, riktar sig till barn åk 3-6 boende i Söderköpings kommun. Sista anmälningsdag 31 

maj. Anmälan ligger på kommunens hemsida, utskick sker till skolorna. Föreningarna ombeds förse 

deltagarna med en informationsbroschyr om sin verksamhet till deltagarna. De föreningar som 

medverkar kommer gå utbildning i Åldersanpassad fysisk träning den 9 maj kl 18:30, plats 

Sporthallen Vikingen (2 ledare och 2 styrelseledamöter). Föreningar som inte medverkar på Sportis 

Camp men önskar gå utbildningen kontaktar sin idrottskonsulent. 

Idrottslyftet 
Idrottslyftet är inte tidsbegränsat, ingen formell ansökan görs utan sker i dialog med SISU 

idrottskonsulent. Tina informerade om de fem prioriterade områden, läs mer på 

www.strategi2025.se. Föreningarna ombeds att se över hantering av personuppgifter då den nya 

lagen GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Rutiner kring personuppgifter åvilar ansvar av en person i 

varje förening. Vad betyder det för idrottsföreningar? Se länk: www.rf.se/Personuppgifter/ 

Presentation av Söderköpings IK 
Ordförande Lars Lindberg berättade om sin förening. Bland annat nämnde Lars att samtliga fem 

fotbollsföreningar i Söderköpings kommun nu bildat ett nätverk som heter Söderköpingsfotbollen. I 

dagsläget arbetar de för att tillsammans få igång tjejernas intresse för fotboll genom bland annat 

öppna träningar. På förbundsnivå finns ett stort intresse för att ordna strukturer åt föreningarna som 

baseras på rörlighet över säsongerna. 

 

http://www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsradet/
http://www.strategi2025.se/
http://www.rf.se/Personuppgifter/
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Övriga diskussioner och behov 
Mötet diskuterade vikten av samarbete mellan inom- och utomhusidrotterna och att försöka hitta en 

synkronisering i tränings- och tävlingsplanering. Alla var överens om att våra barn och ungdomar ska 

ha möjlighet att utöva flera idrotter och att föreningarna inte ska konkurrera ut varandra. SISU 

berättade om projektet SAMSYN ÖSTERGÖTLAND där man i ett antal specialdistriktsförbund slutit ett 

samsynsavtal som ska göra det lättare för barn att utöva flera idrotter samtidigt och inte tvingas välja 

i för tidig ålder. Läs mer här: 

www.rf.se/Distrikt/ostergotlandsidrottsforbund/varanyheter/samsynostergotland  

Till nästa idrottsråd kom mötet överens om att rita upp säsongerna för de olika idrotterna i syfte att 

se möjliga utbyten mellan föreningarna. 

De närvarande föreningarna tyckte även det var viktigt att inte dela ut ”flitpriser” eller andra 

liknande utmärkelser i föreningens sporter. Bättre att premiera bredd och frekvens för träning 

istället. 

Önskvärt vore att ha ledarträffar mellan föreningarna. 

Ramunder HK har valt att starta upp ett arbete med idrottsbrevet.se. Idrottsbrevet står för barnens 

rätt till integritet, jobbar för att motverka sexuella övergrepp och ger idrottsföreningarna verktyg för 

att göra detsamma. Läs mer här: www.idrottsbrevet.se  

I Ramunderhallen har man haft problem med stölder och skadegörelser där obehöriga tagit sig in i 

hallen. Även lokalen vid brandstation har haft objudet besök och problem med skadegörelser. 

Information från Idrott & Fritid 
Gert Wahlbeck och Marie Landh besöker gärna föreningarnas styrelsemöten under året för att höra 

mer om respektive verksamhet. Den 28 maj träffas de föreningar som berörs av halltider, kallelse 

sker via mail. För upprustning av Vikingavallen kommer etapp 2 bestå av byte av befintlig 

konstgräsplan, vilket planeras genomföras under sommaren. Under 2018 genomförs en översyn av 

kommunens föreningsstöd med extern hjälp av Utvärderingsringen. Arbetet påbörjas under april 

månad och ska vara slutfört i oktober för presentation till Servicenämnden. Utvecklingen av 

Petersburgs skidanläggning fortsätter med besök i Nässjö kommun där man utformat ett 

visionsprogram för Lövhults friluftsområde. Söderköpings skidklubb medverkar på det mötet 

tillsammans med representanter från Söderköpings kommun. 

Övrigt 
Västra Husby IF kommer den 6 oktober arrangera Västra Husby dagen. Ordförande Mikael Carlsson 

föreslog att det är ett bra tillfälle för idrottsföreningarna att marknadsföra sin verksamhet då. Mer 

information kommer. 

Nästa möte 
Söderköpings tennisklubb sammankallar till nästa idrottråd som äger rum den 1 oktober kl 18:30-

20:30.  

 

http://www.rf.se/Distrikt/ostergotlandsidrottsforbund/varanyheter/samsynostergotland
http://www.idrottsbrevet.se/

