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 Idrott och fritid 
 
 

    
 
 

Mötesanteckningar Idrottsråd 2016-09-07, Västra Husby IF, 
Hylingevallen 
 

§1 Mötet öppnades av Mikael Carlsson som tillika valdes till mötesordförande 
 
§2 Till mötessekreterare valdes Håkan Liljeqvist 
 
§3 Mötesdeltagarna presenterades 
 
§4 Västra Husby IF presenterade sin förening. En intressant punkt var att man blev 
granskad för sitt LOK-stöd. Tipset var att ha all information aktualiserad och fullständig. 
Olika strategier och läget inom föreningarna i allmänhet diskuterades. 
 
§5 Föregående möte från mars 2016 belystes och kommenterades: 
Vi konstaterade dessutom att uppslutningen på dagens möte var tunt från de kallade 
föreningarna 
 
§6 Information från Idrott och Fritid: 
a Projektet Bergaskolan med ny gymnastikhall redovisades. Byggstart under våren. Idrott 
och fritid känner till vilka behov som ska tillgodoses 
b Projekt Vikingavallen. Presskonferens 11 september. Här blir det nya konstgräsplaner, 
servicehus och nya löparbanor mm. 
c Invigningen av ”En gång för alla” vid Alboga genomförd. Konstaterades att anläggningen 
löpt stor uppmärksamhet och utnyttjas väl. 
d Årets SportisCamp hade ett rekordlågt deltagarantal då bara drygt 30 barn anmält sig. 
Satsningen återkommer nästa år. 
e Förstudien för ett konstsnöspår uppe på Petersburgsområdet/Ramunderberget har 
påbörjats och kommer att vara klar i december innevarande år. I denna ingår också att göra 
området mera tillgängligt under den mörka delen av året med utökad belysning etc. 
f Ramunderhallen har fått en mer funktionsduglig golvbeläggning 
g ÖFF fyller 100 år 2018. Kommunen möter dess kanslichef för vidare förslag kring 
särskilda arrangemang i samband med detta. 
h Kommunen undersöker möjligheterna att digitalisera de flesta stöd man kan ge 
föreningarna, med början av Aktivitetsstödet. 
I Man kollar över bidragsformerna till alla föreningar. Breddning av 
bidragsdelarna. Mycket hamnar nu på fotboll. 
j Villkoren för bidrag finns på Söderköpings hemsida. 
k Kommunen erbjöd föreningarna SISU utbildningen ”Värdefullt” Två föreningar har 
anmält intresse. 
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§7 Föreningsbehov: 
1 Basketen: Korgarna har två olika nycklar. I en nödsituation kan det behövas flera i reserv. 
Idrott och Fritid ser till att det finns lösningar. 
2 SIK: Behöver avskräckande belysning till/vid Vikingavallen. 
 
§8 Övriga frågor: 
Inga anmälda 
 
§9 Nästa möte: 
8 dec kl 18:30 torsdag i Petersburgsstugan Söderköpings SK håller i mötet 
 
 
Vid pennan 
 
Håkan Liljeqvist 
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Närvarande 2016-09-07 

 

Namn Förening Befattning 

Jens Fältskog Söderköping Basket Sekreterare 

Johan Petersson Söderköpings IK Ordförande 

Mikael Franzén Söderköpings IK Lagledare 

Monika Lundqvist Söderköpings IBK Ordförande 

Mikael Carlsson Västra Husby IF Sekreterare 

Håkan Liljeqvist Söderköpings SK Ordförande 

Marie Landh Idrott och fritid Verksamhetsansvarig 

Per Westerdahl Idrott och fritid Anläggningsansvarig 
 


