Idrottsrådet 2019-03-06
Plats: Sporthallen Vikingen, värd Ramunder HK
Tid: 18:30
Närvarande: Fabian Aguirre FK Spinn, Mats Carlsson FK Spinn, Johan Lifvergren IKÖ, Pernilla
Hertzman F&S, Susanne Spens SBBK, Liselotte Dalén STK, Annelie Carlsson SRS, Daniel Gustafsson
SRS, Mimmi Wahlén Andersson RHK, Lina Andersson RHK, Pia Dingsten SERN, Ulla Gustavsson SERN,
Björn Dahlskog SERN, Robert Axelsson SISU, Johan Råsbrink ÖIF, Åsa Hjärtstrand Korpen, Marie
Landh Idrott & Fritid
Mötesordförande: Mimmi Wahlén Andersson
Mötessekreterare: Lina Andersson

Genomgång av föregående mötesanteckningar
Mötesordförande gick igenom föregående mötesanteckningar från 2018-10-01, som även finns
publicerat på kommunens hemsida:
www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsradet/

Presentation Ramunder HK
Ordförande, Mimmi Wahlén Andersson, läste upp föreningens värdegrund, vilket är det som styr
deras verksamhet. För två år sedan valdes många nya in till styrelsen och Mimmis krav var då att alla
lag skulle ha en representant med i styrelsen. Detta har underlättat styrelsearbetet och RHK upplever
att denna modell fungerar väldigt bra. De har även ett samarbete med handbollsföreningar i
Norrköping.

Information från SISU
Robert Axelsson, idrottskonsulent, informerade om årets Sportiscamp, som genomförs v25 må-on.
Föreningar har blivit kontaktade och arbete pågår med att sätta samman schemat. Evenemanget
riktar sig även i år till åk 3-6. För att nå ut till så många barn som möjligt är det viktigt att
föreningarna hjälper till med marknadsföreningen. Föreningarna som medverkar i campen kommer
utbildas i Trygga idrottsmiljöer, som motprestation i Idrottslyftet. Men det kommer även vara möjligt
att medverka på denna utbildning även om föreningen inte är delaktig i Sportiscamp. Trygga
idrottsmiljöer är en utbildning för att motverka alla former av kränkande behandling, mobbning,
trakasserier och sexuella övergrepp. Målet är att föreningarna ska ha en handlingsplan ifall något
sådant händer. Se mer info om denna utbildning här:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/
Föreningarna fick även med sig ett exemplar av årets utbildningskatalog. Vill någon mer förening ha
katalogen kontaktar man sin idrottskonsulent.
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Föreningsstöd, Johan Råsbrink ÖIF
Johans Råsbrink, idrottsstrategi/anläggning, gav återigen information om RF anläggningsstöd, en del
av idrottslyftet, som föreningar har möjlighet att söka till anläggningar och idrottsmiljöer:
Anläggningar och idrottsmiljöer är indelat i fem olika stöd:
 Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (stöd kan beviljas upp till och med 400 000 kr)
 Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (stöd över 400 000 kr kan beviljas)
 Stöd till renoveringsprojekt
 Stöd till energi- och miljöprojekt
 Stöd till säkerhetsprojekt
För mer info se nedan länk eller kontakta Johan.
www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/anlaggningar/foreskrifter-forrfs-stod-till-anlaggningar-och-idrottsmiljoer.pdf

Information från Korpen
Korpen kommer starta igång en fotbollsserie i sommar i Söderköping.

Även pickleball startas upp under våren i Skönberga gymnastiksal. Redan den 20 mars kl 9-11
genomförs en prova-på. Pickleball är en sport som spelas på badmintonplan. Den kommer
ursprungligen från USA och är en blandning av badminton, bordtennis och tennis.
www.pickleballsweden.org
Under 2018 genomförde Korpen Hälsoklubben i Söderköping, som riktar sig till seniorer, en
blandning av teori och praktik. De har även genomfört Tomtesmyg vid SOK-stugan vilket slog
deltagarrekord med över 300 barn.
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Idrott och fritid informerar
-

-

-

-

-
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-

Kultur och fritid tackar för bra samverkan och engagemang från de föreningar som hjälpte till
med sportlovets utbud till våra barn och ungdomar
Föreningsbesök fortsätter även under 2019
Träff 2 för Samsyn den 14 februari ställdes in pga för få anmälningar, nytt tag tas tillsammans
med SISU och de föreningar som främst berörs
25 februari skulle ansökan om aktivitetsstöd vara oss tillhanda
Vi har noterat att LOK-stöd för 2018 minskat vad gäller killar. 2017 delades 31 461 kr ut till
föreningarna i Söderköping och för 2018 endast 18 588 kr. Vad beror denna minskning på?
SISU tar med sig denna fråga.
1 april ska ansökan om grundstöd och skötselbidrag vara oss tillhanda
Sportiscamp genomförs v25, må-on, tillsammans med SISU/ÖIF och föreningar
Nattfotboll arrangeras lördag 30 mars i Sporthallen Vikingen, riktar sig till alla med
fotbollsintresse från 13 år och uppåt. Samarrangemang med ÖRIF, SIK och kommunen. Start
kl 17.00, samling 16.15, anmälan till Maria från ÖRIF: westtomta@gmail.com
Möte om halltider sker under maj månad, Gert skickar kallelse till berörda föreningar.
Loppis genomförs av Idrott och fritid vid fyra tillfällen under året i Sporthallen Vikingen. Även
loppis på Hagatorget och vid kanalhamnen kommer ske under sommaren. De föreningar som
är intresserade att hjälpa till med diverse uppdrag kommer få ersättning? Anmäl intresse till
idrott.fritid@soderkoping.se
ED Söderköpings Stadsloppet genomförs 19 juni, 5 km i centrala Söderköping. Kommunen är
en av huvudsponsorerna och arrangör Skogspojkarnas OK. Lilla Brunnsparksloppet
arrangeras samma dag för de yngre barnen födda 2007 och senare. I samband med detta
arrangemang planeras en ”aktivitetsvecka” av Kultur och fritid. Berörda föreningar kommer
kontaktas.
Byte av konstgräsplan genomförs under v24-30 på Vikingavallens IP. Resultattavlan fungerar
nu.
Etapp 3, servicehus och förråd, Vikingavallens Idrottsplats inväntar vi bygglov för. Sedan
påbörjas upphandlingen. Efter tilldelning beräknas byggnation ta ca 1 år.
Broby skola och gy-sal ska renoveras, planerad start i augusti och beräknas stå klart vid
årsskiften 2019-2020.
Översyn av föreningsstöd genomförs under året av Kultur och fritid.
Till hösten kommer alla föreningsbidrag kunna sökas via webben. Mer information kommer
under året. Hösten 2017 införde vi webbokning, en tjänst som möjliggör lokalbokning av
föreningarna själva. Gert kommer kalla till möte om dessa tjänster.
Friluftsinventering påbörjades under 2018 och arbetet fortsätter 2019, projektanställning har
gjorts med Alexander Walfridsson. Föreningar som berörs har/kommer bli kontaktade av
honom.
Ny-invigning av Kottebanan kommer genomföras den 13 april, SOK-stugan. Det blir ett
arrangemang tillsammans med Familjelördag, som i vanliga fall brukar hållas på Stinsen av
Kultur och Bibliotek.
Marie Landh, verksamhetsansvarig för Idrott och fritid slutar sin anställning i kommunen.
Sista arbetsdag 26 april.
Vår Kultur- och fritidschef Mats Gripenblad byter tjänst from 11 mars och året ut. Tf blir
Johanna Hellstrand, nuvarande verksamhetsansvarig för biblioteket.
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Föreningsbehov
Söderköpings RS: Väntar på svar om ekonomiskt stöd för stråfoder, vilket har blivit en stor kostnad
för föreningen.
FK Spinn: Utvecklar sin verksamhet med drönare och hoppas kunna bygga en fast bana med stöd
från ÖIF. Önskar att det fanns fler halltider så att den kan träna modellflyg inomhus under vintern.
IK Österviking: Är oroliga för den undermåliga belysningen som är upp till Petersburg och att den nya
avfarten som planeras vid nya dragningen av E22 fortfarande gör det lätt att ta sig dit.
Friskis & Svettis: Önskar mer halltider och även förråd för att kunna förvara sin utrustning. Med
förråd skulle de även kunna utveckla utbudet.
Söderköping Basket: Har svårt att ta emot fler grupper då halltider inte finns att boka.
Ramunder HK: Saknar halltider, svårt att expandera och genomföra träning när barn- och
ungdomsgrupperna ökar i antal utövare.
Söderköpings Tennisklubb: För diskussion med kommun om att bygga en rackethall. Har behov av
minst två utomhusbanor.

Övriga frågor
Då Servicenämnden var närvarande påtalades vikten av ytterligare idrottsanläggningar, vilket är ett
stort och brådskande behov för föreningslivet i Söderköping.

Nästa möte
Nästa Idrottsråd genomförs den 10 september kl 18.30, plats Sporthallen Vikingen konferensrum.
Sammankallande förening är Söderköping Basket.
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