
 

Verksamhetsberättelse för år 2022, Ölands Idrottskrets styrelse. 

Styrelsen har bestått av Mattias Pettersson, ordförande; Ulrik Nilsson, vice 

ordförande; Bertil Johansson, kassör; Lena Petersén, sekreterare; Johanna 

Nilsson, ledamot; Caroline Rosell, ledamot; samt Thomas Wallgren, ledamot. 

Medlemsföreningar för år 2022 var 42 stycken. 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden och en 

utbildningshelg i början på april på Ekerum Resort. 

Efter några år med pandemin var vi nog alla glada att se fram emot ett normalt 

år igen. Det har under genomförts ÖM tävlingar i bowls, fotboll, friidrott och 

ridning. Ölands Kyrkstafett som varit en tradition under många år fick precis 

som många andra arrangemang ställas in under pandemin. Därför var det 

glädjande att Ölands Kyrkstafett kunde genomföras 2022. Precis som tidigare år 

fanns vi i styrelsen på plats och grillade kyckling till alla löpare och funktionärer. 

I slutet av november var det dags för den sextonde upplagan av Ölands 

Idrottsgala. För första gången ägde galan rum på Ekerum Resort. Det blev en 

speciell gala eftersom initiativtagaren till Ölands Idrottsgala Jörgen Petersson 

gått bort en månad innan. I samband med galan delades priset årets 

idrottspersonlighet ut av Ölandsbladet till Jörgens Peterssons minne. Priset gick 

till Arne Svensson FIK Färjestaden. Årets idrottsförening blev Högby IF och årets 

idrottspresentation gick till Öland Bowls. Ölands Idrottsgala arrangerades i 

samarbete med Ölands Idrottskrets,  Ölandsbladet, Ölands Bank och 

Sparbanksstiftelsen Öland.  

Tillsammans med Ölands Bank anordnade vi ett idrottsting i mars månad för 

föreningarna på Öland. Vi var på Ekerum Resort och temat för kvällen var 

sponsring och lönsamma samarbeten. Kvällen inleddes med att Anders Lindén 

pratade om sponsring och avslutades med en föreläsning av Carolina Klüft som 

handlade om att nå toppen. Moderator för kvällen var Jonathan Rudman. 



Styrelsen för Ölands Idrottskrets framför härmed ett stort tack till dem som 

under året arbetat med att utveckla idrotten på Öland. Vi lägger nu ytterligare 

ett idrottsår till handlingarna och ser fram emot 2023. 

Styrelsen Ölands Idrottskrets 


