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Idrottsrå det 2017-11-13 

Plats: Petersburgstugan, sammankallande IK Österviking 
Tid: 18:30 
Deltagare: Mikael Roos SIBK, Krister Hagström SSK, Lina Andersson RHK, Håkan Liljeqvist SSK, Lars 

Lindberg SIK, Johan Lifvergren IKÖ, Mikael Carlsson VHIF, Liselotte Dahlén STK, Daniel Sahlin Gripen 

BK, Henrik Olsson Gripen BK, Marie Landh Söderköpings kommun/Idrott & Fritid, Lars Regnander 

Söderköpings kommun/Ordförande Serviceförvaltningen, Ida Kregert Blomstrand SISU, Tina Nilsson 

SISU 

Ordförande och sekreterare: Anders Axmacher IK Österviking 

  

Genomgång av föregående protokoll. 
Johan Lifvergren läste upp föregående mötesanteckningar. Dessa finns publicerade på kommunens 
hemsida: http://www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsradet/    

SISU/ÖIF  
SISU presenterade en kortare version av den strategiska planen för svensk idrott där idrottsrörelsen 

nu arbetar under parollen ”så många som möjligt, så länge som möjligt” (presentationen bifogas 

separat). De föreningar som önskar stöd i sina föreningsprocesser får gärna kontakta sin 

föreningskonsulent. Tillsammans med föreningarna utvärderades även årets Sportis Camp, som 

genomfördes vecka 33 må-to för mellanstadiet där ca 40 barn deltog. 

Ida Kregert Blomstrand, ida.kb@sisu.nu 

Tina Nilsson, tina@sisu.nu 

Presentation av IK Österviking 
Anders Axmacher berättade om fotbollens verksamhet och Johan Lifvergren om bågskytte.  

Presentationsrunda och föreningsbehov 
Mikael Roos SIBK: Tycker att det är många obehöriga i Sporthallen. Saker har försvunnit och det har 

förekommit skadegörelse. Skulle vilja ha någon form av kodlås eller dyl. SIBK vill även ha tillgång till 

fler träningstider. 

Krister Hagström SSK: SSK ser ökad tillströmning till deras skidskyttesatsning. Föreningen har stora 

planer för området och vill anlägga en skyttevall på fältet. Långsiktigt vill man även få igång 

konstsnöanläggningen. 

Lina Andersson Ramunder HK: Har precis fått en ny styrelse. För tillfället har de 4 flicklag och 1 

pojklag i föreningen. 

Lars Lindberg Söderköpings IK: Verksamheten flyter på bra. Inväntar förändringar på Vikingavallen. 

Ser även att man kan få till en bättre dialog kring barn som både spelar fotboll och innebandy så tider 

m.m. inte krockar.  

http://www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsradet/
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Mikael Carlsson Västra Husby IF: Lägger mycket kraft på att utveckla styrelsen. Vill få fler involverade 

och försöker skapa olika kommittéer. Ser att de har ett litet tapp gällande P10 i övrigt en positiv 

känsla i föreningen 

Liselotte Dalén Söderköpings TK: Har tagit kontakt med kommunen gällande en tennishall. Att ha en 

tennishall är avgörande för föreningens fortlevnad. Föreningen arbetar med utbildning av ledare i 

föreningen. 

Daniel Sahlin Gripen BK: Antalet ungdomar i föreningen har ökat. Det har blivit så pass många att 

föreningen startar en ungdomsstyrelse. Föreningen har arrangerat en an Sveriges största 

boxningscuper, Gripen cup. Föreningen har en positiv känsla och är nöjda med samarbetet med 

kommunen. 

Lars Regnander Servicenämnden: Lars tycker det intressant att höra hur det ser ut hos våra 

föreningar. Kommunen vet att inomhustider är ett akut problem och de försöker hitta en lösning i 

samband med att man bygger den nya skolan.  Den nya konstfrusna isrinken beräknas stå klar under 

januari/februari.  

Information från Idrott & Fritid 
Idrott och Fritid har för avsikt att besöka föreningarna under 2018 och då vara med på 

styrelsemöten. Marie Landh kommer ta kontakt med respektive förening. Söderköpings Tennisklubb 

har tagit kontakt med kommunen gällande byggnation av en egen tennishall. Diskussionen har precis 

påbörjats. I samband med den nya isrinken kommer kommunen även bygga om på Vikingavallen. De 

två 5-mannaplanerna flyttas in på området, det kommer bli en ny entré och man kommer även byta 

befintligt konstgräs på 11-mannaplan under året. Gällande bastun i Petersburg tittar kommunen 

tillsammans med Ramunderstaden på en lösning. Mer information kommer.  

Under jul- och mellandagarna finns det möjlighet att boka tider i sporthallen Vikingen och 

Ramunderhallen. Kontakta idrott och fritid för bokning. 

Mötesdatum 2018 
Det diskuterades huruvida vi skulle ha fyra träffar per år eftersom det visats skralt intresse från 

föreningarna. Efter diskussion beslutade mötet att vi hädanefter kommer ha två träffar per år, en på 

våren och en på hösten. 2018 är det Söderköpings IK och Söderköpings TK som är värdar för 

idrottsrådet. Respektive förening sammankallar till möte senast tre veckor innan mötesdatum och 

alla föreningar bidrar med punkter till agendan. 

Tid: 18:30-20:30 

13 mars: Söderköping IK 

1 oktober: Söderköpings TK 

Övrigt 
Söderköpings tennisklubb rekommenderade föreningarna att gå in på hemsidan www.multiskillz.com 

för att hitta inspiration till lekfull träning.  

 


