IDROTTSTING
Sammanställning av diskussionsgrupperna

September 2019
Ekerum Resort

Samarbetsfrågor mellan kommuner och föreningar på hela Öland
1.
2.
3.
4.
5.

Bidrag
Säker & Trygg förening är ett bra exempel på initiativ av kommunen
Föreningssamarbete nödvändigt, särskilt inom ungdomsverksamhet, t ex flickfotboll
Paraplyföreningar för att samordna styrelsearbete
Referensgrupp mot kommunerna
Föreningsråd/Idrottsråd
6. Tidigt samarbete i serierna
7. Konkurrens mellan föreningar om sponsorer
Samla alla sponsorer centralt och fördela mellan alla föreningar
8. Samarbete mellan kommunerna kan sporra till samarbete mellan föreningar för att
underlätta ekonomin
9. Föreningarna upplever att kommunernas kontaktvägar är tydliga
10. Mest kontakt mellan kommun och föreningar när halltider mm ska bokas
11. Även bra diskussioner i mer långsiktiga frågor
12. Idrottstinget känns positivt, bra forum att mötas
13. Kommunerna kan bli bättre att hjälpa föreningarna med idéer om nya satsningar,
ansökningar till bidrag/fonder/sponsorer
14. Kan bli bättre samarbete mellan föreningarna. T ex kan ÖIK vara samordnare och
hjälpa med ansökningar till fonder/bidrag
Resurser
15. Delade vaktmästartjänster
16. Arbetsmarknadsenheten
17. Gemensam maskinpark. Förteckning (för lån/hyra). Hanteras av kommun?
18. Öländsk motsvarighet till Förenade bil, föreningsbussen?
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Hur ser föreningarnas ekonomi ut och vilka bidrag har kommunerna?
Olika ekonomiska förutsättningar för föreningar.
Föreningarna behöver pengar.
Bidrag
1. Mörbylånga har sex bidrag
Borgholm har två bidrag
2. Aktivitetsstödet är viktigt
Mörbylånga har lokalt aktivitetsstöd från fem år
Borgholm har lokalt aktivitetsstöd från sju år
3. Ledararvode
4. Samarbetsavtal för hyra över kommungränsen
5. Vilka bidrag och stipendier finns?
Önskas bli servad med vad och när bidrag ska sökas. (kommun/ÖIK)
6. Gemensamma bidrag för hela Öland
Samlad plats för bidragsinformation
7. Olika ekonomi vid bygglov för föreningar/lokaler.
Måste föreningar söka bygglov?
8. Olika förutsättningar för föreningar med och utan egen anläggning
Övrigt
9. Avstånd är ett bekymmer. Norra Öland har egna bilar. Möjlighet till bidrag?
10. Lätt att tappa bidrag då man glömmer att fylla i.
11. Hitta inkomstbringande uppdrag viktigt
12. Guldstjärna till Smålandsidrotten som är mycket stöttande & har goda idéer
13. Vissa idrotter finansieras av utövarna själva vilket ger föreningen bättre ekonomi
men samtidigt utesluts vissa från idrotten.
14. Driftskostnader tär mest på ekonomin (anläggningsägande föreningar)
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Hur möter vi framtiden med bl. a. ledarförsörjning, privata aktörer, anläggningsfrågor,
idrottsturism?
Ledarförsörjning
1. Svårt att få engagerade ledare/föräldrar/styrelsemedlemmar.
Ideellt arbete sjunker. Ska vi släppa det eller peppa det?
2. Få med ideella krafter genom mindre roller och uppgifter för att sedan låta dem växa
in i större roller. Många är rädda för att bli uppslukade.
3. Viktigt att föräldrar m. fl. får förståelse för föreningens ekonomi.
4. Nyttja de egna leden för att bredda ledarstyrkan, herr- och damlag, äldre ungdomar
för yngre.
5. Ta fram en ledarstrategi/plan. Ta hand om ledare.
6. Ledarskapsutbildning som kommunalt sommarjobb, både för idrottsledare och
styrelsearbete etc.
7. Bygga breda värderingar (stolthet, bredd- och motionsverksamhet jämte elit) och
aktiviteter utanför idrotten så att man vill vara kvar i verksamheten när man slutar
som aktiv (tävlande).
8. Ålderssegregation med många unga i Färjestaden och många äldre på norra Öland.
Idrottsturism, privata aktörer
9. Lära oss vad idrottsturismen kan generera för flera parter vid samarbete.
10. Nyttja Smålandsidrotten!
11. En utmaning att ordna turismarrangemang som inte krockar i tid med egna tävlingar
o. dyl.
12. Samarbete (mellan klubbar?) kring t. ex. evenemang, cuper m. m. (skördefest – Öland
spirar)
13. Våren kommer tidigare på Öland än norrut i Sverige. Erbjuda lågsäsongsträningsläger.
Öppna fotbollsplaner vintertid.
14. Nyttja evenemang och anläggningar som finns, t ex Ironman, Ekerum och världsarvsv.
15. Samarbetsavtal med privata aktörer
16. Gemensam marknadsföring av olika arrangemang (sommartid), t ex via App
(Mörbylånga)
Anläggning
17. Verksamhet men ingen anläggning & tvärt om (?)
Övrigt
18. Föräldrarna väljer föreningstillhörighet mer aktivt idag utifrån ”namn” istället för det
lokala alternativet.
19. ÖM-veckas bra idé. Kanske en Sommar- och en vintervecka. Kan man få större
arrangemang med ÖM som en del av större arrangemang inkluderat med
”utomstående”?
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