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Idrott och Fritid 
   

 
 

 
 

Mötesanteckningar Idrottsrådet 2016-02-01, sporthallen Vikingen 

 

Idrottsrådets existens och utformning 

Föreningarna är överens om att ett idrottsråd behövs och att sammankallande är den 
förening som står på tur enligt en given lista. Innehållet och syftet diskuterades och där 
framkom olika synpunkter såsom att det är ett bra forum för föreningarna att få 
information från Idrott o Fritid vad som är på gång. 
       
Syftet med idrottsrådet är ju att lyfta föreningslivet och skapa en samverkan. Vidare 
framkom förslag att presentera en förening vid varje idrottsråd. Ett annat förslag var att 
ha en gästföreläsare vid rådets möten. Viktigt även att föreningarna marknadsför sina 
evenemang via På Gång på kommunens hemsida. 
 

Utvärdering av föreningsdagen 24 januari 2016 

Det genomfördes elva olika aktiviteter på fem olika platser i centralorten. Vid en kort 
genomgång bland närvarande föreningar framkom det att besöksantalet vid montrarna i 
Vikingens cafeteria var lågt men att aktiviteterna i hallarna var välbesökta.  
       
De andra platserna där det förekom aktiviteter var Petersburg, gamla brandstationen 
Ramunderhallen och Alboga ridstall vilka samtliga hade besök under hela dagen.  
Det diskuterades hur dagen marknadsförts vilket har skett via utskick till samtliga 
skolor, affischering, kommunens hemsida, Facebook och annons i NT. 
 

Utbildning ”En värdefull idrottsförening” 

SISUs utbildning en värdefull idrottsförening äger rum onsdag den 16 mars  
klockan 18.00- 20.00. Platsen är Stinsen, salongen våning 2. 

 

En dag för barnen, 21 maj 2016 

Lotta Nilsson från Stadskärnan informerade om En Dag för Barnen som 
arrangeras i Söderköping lördag den 21 maj. Huvudattraktionen under dagen blir 
förmodligen Electric Banana Band. Lotta önskade att föreningarna engagerar sig i 
större utsträckning den här dagen, som är en möjlighet att visa upp sin verksamhet och 
även låta barnen prova på olika former av idrotter. Föreningarna kommer få 
mail/utskick om detta. 
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Sportlovsaktiviteter vecka 8 

Marie informerade om att ett sedvanligt sportlovsprogram kommer sammanställas och 
de föreningar som vill vara med lägger in sina aktiviteter i På Gång senast 5/2.  
Det finns tider i våra idrottshallar till förfogande under vecka 8. Kontakta Idrott och 
Fritid om tider önskas. 
 

Uthyrning av friluftsbadets kiosk 2016 

Marie informerade om att Idrott och Fritid avser utarrendera friluftsbadets 
kioskverksamhet. Annons har varit införd i NT och informationen finns även på 
kommunens hemsida. 
 

Föreningsträff 14 mars 2016 

Idrott och Fritid kommer sammankalla till en föreningsträff måndag den 14 mars 
i Salong Ramunder. Då kommer fokus att vara på föreningsmässan. Det blir diverse 
föreläsningar och kommunalrådet Mattias Ravander informerar om 
överenskommelsen.  
 

Bidragsansökan stoppdatum 

Ansökan för aktivitetsstöd ska vara Idrott och Fritid tillhanda senast den 15 februari 
och för grundbidrag senast den 1 mars. Gert informerade om att det är viktigt att fylla i  
ansökan för grundbidrag på rätt sätt, för den ligger till grund för kommunens 
föreningsregister. Om inte kommer den att skickas tillbaka för komplettering. För mer 
information se kommunens hemsida. 
 

Multihall 

Marie informerad om att en förstudie av en eventuell multihall har inletts. 

 

Nästa möte 

Torsdag 3 mars kl 18:30, plats sporthallen Vikingen, sammankallande är Idrott och 

Fritid. 

 

Vid pennan 

Gert Wahlbeck 

 

Bilaga 
Mötesagenda Idrottsrådet 
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Närvarande 2016-02-01 

 

Namn Förening Befattning 

Fredrik Trybom Söderköpings SK Tränare MTB 

Liselotte Dalén Söderköpings TK Ledamot 

Monika Lundqvist Söderköpings IBK Ordförande 

Lotta Josefsson Friskis & Svettis Ledare 

Roland Nilsson Flygklubben Spinn Ordförande 

Anton Fagerstedt Östra Ryds IF Ordförande 

Markus Olsson Söderköpings RS Ledamot 

Lotta Nilsson Stadskärnan Projektledare En dag för barnen 

Gert Wahlbeck Idrott och Fritid Fritidsassistent 

Marie Landh Idrott och Fritid Verksamhetsansvarig 
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Bilaga 

 

Mötesagenda Idrottsrådet 

1.  Val av ordförande 

2.           Val av sekreterare 

3.           Genomgång av föregående mötesanteckningar 

4.           Presentationsrunda  

5.           Idrott och Fritid informerar  

6.           Föreningsbehov 

7.           Övriga frågor 

8.           Nästa möte 

 


