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Idrott och Fritid 
   

 
 

 
 

Mötesanteckningar Idrottsrådet 2016-03-03, Sporthallen Vikingen 

 

Val av ordförande 

Marie Landh valdes som ordförande. 

 

Val av sekreterare 

Monika Lundqvist valdes som sekreterare. 

 

Genomgång av föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar gicks igenom. 

 

Presentationsrunda  

Se deltagarlista. 

 

Idrott och Fritid informerar  

Föreningsträff den 14 mars i Salong Ramunder, vi påminns att anmäla oss till Marie 

senast den 11 mars 

 

Marie påminner också om SISUs inbjudan till information om Värdefull 

Idrottsförening den 16 mars på Stinsen. 

 

Bergahallen är avstängd from förra veckan på grund av rasrisk. Idrott och Fritid 

jobbar tillsammans med föreningarna att hitta ersättningslokaler. 

 

Motala genomför sin föreningsmässa nu på lördag den 5/3. Intresserade kan åka dit 

för att hämta inspiration till eventuell mässa i Söderköping. 

 

Projekt som är på gång 2016 inom Idrott och fritid är bland annat att Klarsjöns 

badplats kommer rustas upp inför sommaren. Tillgänglighetsstigen, 1 km vid SOK-
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stugan, kommer göras under våren och planen är att den ska vara klar för invigning 

under juni månad. Motionsspåret i Västra Husby kommer färdigställas när vädret så 

tillåter. 

 

Sportis Camp genomförs för tredje året i rad under vecka 32, tisdag till lördag. 

Föreningarna har fått mail från Östergötlands Idrottsförbund som vill ha svar från de 

föreningar som är intresserade av att delta. 

 

Föreningsbehov 

Charlotte Uhrbom berättade att Söderköpings RS för en dialog med kommunen för 

att iordningställa parkering som kan användas vid arrangemang och önskar få fram 

ett avtal för förebyggande underhåll. 

 

Mikael Carlsson från VHIF ställde frågan hur föreningar ska gå tillväga när 

oförutsedda saker händer som kräver ekonomisk insats. Vem ska föreningen föra 

dialog med? Det finns möjlighet att söka bidrag från Idrott och Fritid genom 

föreningsstödet Till förfogande. Idrott och fritid har i uppdrag att se över 

föreningsstödet inför nästa år. Därför är det viktigt att föreningarnas behov lyfts 

under dessa möten. 

 

FK Spinn har behov av att hitta en lokal i innerstaden för att kunna utveckla 

verksamhet för ungdomar. Idag har de en lokal i Mogata. 

 

Övriga frågor 

Information från politiken angående ny gympasal i Östra Ryd 

VHIF undrade vad som är på gång i Östra Ryd. Marie Landh svarade att det är Östra 

Ryds byalag som har en vision om att uppföra en aktivitetshall och en konstgräsplan i 

anslutning till skolan. Barbro Mellqvist, kommunens näringslivssamordnare, och 

Mattias Ravander, kommunalråd, har haft möte med byalaget. Det finns inget beslut 

om huruvida kommunen ska vara delaktiga i detta. VHIF uppmanades att kontakta 

byalaget för att få veta mer om dessa planer. 
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Information gällande projekt nya Vikingavallen 

VHIF ville veta mer om projektet för nya Vikingavallen. Idag förs samtal med 

Drothems IK och Söderköpings IK kring drift och ägande. Enligt ritningarna 

kommer det att bli två fullstora konstgräsplaner, två 5-mannaplaner, löparbana, 

möjlighet till viss friidrottsverksamhet, servicehus, läktare och konstfrusen isbana. 

Björn Södergren från DIK poängterar att det skapas en idrottsarena, inte en arena 

bara för fotboll. 

 

Utvärdering av föreningarnas sportlovsaktiviteter 

Det genomfördes ett bra utbud av aktiviteter under lovet och Marie Landh riktade ett 

stort tack till det engagemang som föreningarna lägger ner.  

 

De närvarande föreningarna var i stort nöjda med sammankomsterna. FK Spinn 

hade en mycket god uppslutning. Söderköpings SK genomförde Barnens Vasalopp 

till fots och prova på skidskytte. Söderköpings RS hade blandade aktiviteter i stallet. I 

Västra Husby bygdegård var det bordtennis och skytte. Västra Husby IF hade även 

innebandy två dagar med unga ledare. VHIF hade sökt pengar från idrottslyftet för 

att kunna ge ledarna en liten ersättning för sitt engagemang. Söderköping Basket bjöd 

in att prova på basket under ordinarie träning. Söderköpings IBK hade prova på 

innebandy för flickor. 

 

Nästa möte 

7 september kl 18:30, sammankallande Västra Husby IF. Utskick av kallelse och 

dagordning görs tre veckor innan mötesdatum av VHIF. 

 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Monika Lundqvist 
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Närvarande 2016-03-03 

 

Namn Förening Befattning 

Björn Södergren Drothems IK Ordförande 

Roland Nilsson FK Spinn Ordförande 

Bettina Beinerfelt Norrköpings Judoklubb Tränare 

Fredrik Beinerfelt Norrköpings Judoklubb Tränare 

Britt Frankenberg Söderköping Basket Ordförande 

Jonas Gustavsson Söderköpings GK Ordförande juniorsektion 

Monika Lundqvist Söderköpings IBK Ordförande 

Pontus Petersson Söderköpings IK Ungdomsansvarig 

Charlotte Uhrbom Söderköpings RS Sekreterare 

Håkan Liljeqvist Söderköpings SK Ordförande 

Mats Larsson VHSG, JRF Bocksätter Ordförande, suppleant 

Mikael Carlsson Västra Husby IF Sekreterare 

Marie Landh Idrott och fritid Verksamhetsansvarig 

 

 


