ÖSTERGÖTLANDS
HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Omslag:
Team Östergötland, Göteborg Open
Stångåloppet, 23 augusti
Hälsopottsträning

ÅRSMÖTE
Tid: onsdag 30 mars 2016, kl. 18.30
Plats Föreningshuset Fontänen – sal 371
Ombudsuppgift: Bifogad ombudslista ska vara ÖHIF:s kansli tillhanda senast 19 februari.
Motioner: Skall vara ÖHIF:s kansli tillhanda senast 19 februari.
Förtäring: Förbundet bjuder på mat efter förhandlingarna.
Föredragningslista
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval
av den röstlängd som Svensk Parasport förbundsstyrelse har upprättat för ÖHIF.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
9. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut.
10. ÖHIF:s revisorers berättelse för samma tid.
11. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsens förvaltning.
12. Behandling av förslag till ÖHIF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande
av eventuell årsavgift till ÖHIF.
13. Behandling av motioner som inlämnats i den ordning som anges i
2 kap. 2 §, , Styrelsens förslag, namnbyte på ÖHIF samt ändring av stadgar.
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter, dock minst sex (6).
15. Val av ordförande i ÖHIF tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett år.
16. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
17. Val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom ÖHIF för en tid av två år.
18. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Parasport Sveriges
förbundsmöte.

20. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till ÖIF:s årsmöte.
21. Enkla frågor.

ORGANISATION
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Ordförande, tom årsmöte 2016:
Rolf Skogh, Åtvidaberg
Ledamöter, tom årsmöte 2016:
Jenny Larnemark, Norrköping (kassör)
Solveig Strandberg, Norrköping
Ledamöter, tom årsmöte 2017
Fredrik Wätterklint, Linköping (Vice ordf.)
Carl Loord, Linköping
Hedersordförande: Åke Karlsson, Linköping
Hedersledamot: Lennart Almgren, Norrköping
Valberedning:
Mattias Täck, Linköping
Mia Claesson, Linköping
Ulf Melin, Linköping
Revisor:
Av årsmötet vald: Tomas Lundblad, Linköping
Suppleant: Rickard Nibell Johansson, Borlänge
Styrelseverksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden, samt
årsmöte och träffar för styrelseutveckling, verksamhetsplanering och aktivitetsdagar.
Kontakt har hållits mellan Ordförande (arbetsgivaransvarig) och kansliet. Möten och
planering har skett mellan ordföranden och personal för behandling av rutinärenden.
Förbundets kansli
Förbundets kansli håller till i lokaler på Föreningshuset Fontänen i Linköping. Anställd
personal under året var idrottskonsulent Mattias Sköld (Heltid), Kristin Björfeldt (50%) samt
Hans Rönnlund (25%) som anställdes i april. Tjänsten med lönehantering köper förbundet av
Östergötlands Idrottsförbund. Redovisning av konsulent- och kansliverksamhet sker genom
rapportering till styrelsen vid dess sammanträden. Styrelsen svarar för delegering av
kansliets arbetsuppgifter samt upprättar konsulentens och kansliets arbetsinstruktion.

ANSLUTNA FÖRENINGAR
Till förbundet har under verksamhetsåret nedan angivna 17 Föreningar varit anslutna:
DHR MJÖLBY
ENEBY BOLLKLUBB
FUB NORRKÖPING
IF BLÅKLINTEN
IK AKELE
IK ÖSTRIA LAMBOHOV
KROKEKS SKYTTEFÖRENING
LINKÖPINGS HIF
LINKÖPINGS SKYTTEFÖRENING
MJÖLBY HIK
MJÖLBY SÖDRA IF
MOTALA AIF FOTBOLL
MOTALA AIF SKRIDSKOKLUBB
NORRKÖPINGS HIF
SYA SKIDKLUBB
VILBERGENS HBK
VÄSTERS BTK

ÅRETS…
Östergötlands HIF:s styrelse har utsett:
Årets Förening: Västers BTK
Årets Ledare: Leif Karlsson, Linköpings HIF
Årets Kvinnliga idrottare: Kristin Björfeldt, IK Akele och Sya SK
Årets Manliga idrottare: Emil Andersson, Västers BTK
Årets Glädjespridare: Patrik Eriksson, IF Blåklinten
Årets Framsteg: Stefan Wilander, Linköping HIF och Oscar Bramfalk, IF Blåklinten

Verksamhetsinriktning och idé
Östergötlands Handikappidrottsförbund
skall såsom Svensk Parasports regionala
organ ha en verksamhets som främst
inriktas på de idrotter som organiseras och
administreras av Svensk Parasport.
Förbundet har även till uppgift att:
* Med idrott som medel, medverka till
främjande av fostran, utveckling,
utbildning och re-/habilitering hos barn
och ungdomar med funktionsnedsättning.
* Med idrott som medel, medverka till
främjande av vidareutveckling och re/habilitering hos vuxna personer med
funktionsnedsättning.
* Genom samarbete med idrottsrörelsen
och andra folkrörelser och samhälleliga
organ verka för största möjliga
ändamålsenliga integration samt ökad
kontakt, gemenskap och solidaritet.
För att vi alla skall kunna fungera i
samhället samt klara av jobb, skola och
den dagliga livsföringen krävs att vi har en
väl fungerande fritid. Idrotten är en del i
ett rikt fritidsutbud.
Förbundet vill i samverkan med anslutna
föreningar skapa möjligheter för personer
med funktionsnedsättning att bedriva
idrott både som motion och på elitnivå.

Verksamhetsbidrag och
förbundsskrivelser
Styrelsen har inför verksamhetsåret
upprättat budgetförslag med preliminärt
anslag som underlag samt en
verksamhetsplan.
Genom anslag från Östergötlands

Idrottsförbund har förbundet fått ett
bidrag om 268 113 kr. Från Svensk
Parasport har ett antal skrivelser och
remisshandlingar inkommit vilka har
behandlats. Styrelsen har besvarat eller på
annat sätt behandlat ärendet.
Svar på enkäter och skrivelser från andra
organisationer, föreningar, kommuner,
landsting m.fl. har ingivits allt i enlighet
styrelsen sammanträden.
Samarbete med övriga SDF har i ett flertal
ärenden behandlats av styrelsen samt
kansliet och besvarats.

Utbildning och information
Information till allmänheten har givits i
form av publicitet i massmedia. Även
individuella prestationer har
uppmärksammats.
Kansliet har informerat om aktiviteter
genom utskick av infoblad, e-post,
Facebook och på hemsidan till föreningar,
enskilda samt organisationer.
Föreningarna har även haft möjlighet att
delta i det utbud Östergötlands
Idrottsförbund erbjudit.
Från andra SDF samt Svensk Parasport har
föreningarna fått inbjudningar om olika
kurser och lägerverksamhet.

Förbundsmöte
Rolf Skogh och Fredrik Wätterklint
representerade Östergötland vid
förbundsmötet i Malmö den 9-10 maj
2015. Lördagsförmiddagen påbörjades
med de inledande punkterna och ett av de
första besluten var att byta namn på
förbundet till Svenska Parasportförbundet

och Sveriges Paralympiska Kommitté.
Beslutet var enhälligt. Efter lunchen
behandlades de resterande punkterna via
ett påverkanstorg. Torget var indelat i ett
antal stationer där man kunde diskutera
med varandra och även skriva ned
yttranden. Stationerna var indelade efter
motioner, styrelseförslag och
nomineringar till styrelse och
valberedningen. Innan lördagens
förhandlingar var avslutade presenterades
kandidaterna till de olika posterna.
Kamratmiddagen ägde rum på Malmös
Rådhus. Söndagen ägnades åt att fatta
beslut på de punkter som var uppe på
påverkanstorget. Motioner och
styrelseförslag behandlades snabbt och
smidigt. Alla valen genomfördes med
voteringar och Margareta Israelsson
valdes med stor majoritet till ordförande.
Strategi 2020, enkät, föreningar m.m.
Svensk Parasport initierade under året ett
arbete med att ta fram en Strategi för
handikappidrotten inför år 2020. Arbete
innefattade flera olika områden.
Uppstarten var en enkät till alla anslutna
föreningar som sedan följdes upp med av
SDF sammankallade möten. Till dessa
möten som hölls tillsammans med SISU
inbjöds föreningarna att vara med och
påverka innehållet i strategidokumentet.
Detta dokument har sedan arbetats
igenom av Parasport Sverige tillsammans
med SDF:ens konsulenter, Ordföranden
samt Idrottskommiteér vid flertalet olika
konferenser. Från Östergötland besvarade
en förening enkäten och en förening
deltog vid arbetsdagen som vi anordnade
med SISU.

Föreningsmöte med Fysioterapeuter
I september bjöd ÖHIF in studerande på
Fysioterapiprogrammet till en dag för att
de skulle få möjlighet att få information
om vårt arbete och våra föreningar samt
få prova olika handikappidrotter. Det
närvarade sex studenter under dagen. De
studenter som närvarade tyckte det var en
mycket intressant och rolig dag. I samband
med detta bjöds medlemsföreningarna in
till ett möte där de gavs möjlighet att
informera studenterna om sina
verksamheter. Efter detta hölls ett möte
mellan ÖHIF och föreningarna i syfte att
inventera och informera om varandras
verksamhet. En förening deltog på mötet.
Information om handikappidrott
Handikappidrottsdagar har genomförts för
att sprida information om våra idrotter,
samt skapa förståelse. Arbetet med detta
har riktats mot grund– och
gymnasieskolan, samt olika
yrkesutbildningar såsom fritidsledar-,
sjukgymnast- och lärarutbildningar.
Halvdagar:
Föreläsning och prova-på-idrotter.
8 tillfällen (ca 300 personer)
”Rulla på stan”:
Efter instruktioner får eleverna olika
uppgifter att ta sig an under en halvdag
ute på stan sittandes i rullstol.
3 tillfällen (ca 70 personer)
Uthyrning/prova-på:
Skolor, fritidsgårdar eller företag hyr
material av oss för att kunna testa olika
idrotter. Det kan handla om att man hyr
under 1 dag eller under en hel vecka.

18 tillfällen

Goalball med skolelever.

Tävling
Seriespel
Östgötaserier:
Boccia
6 lag

Skolmästerskap
ÖHIF bjöd in till Skol DM i innebandy den 4
och 5 november i samarbete med IF
Blåklinten. I år deltog skolor från hela sex
olika kommuner i Östergötland, vilket inte
varit fallet på många år. Väldigt roligt med
sån uppslutning. Totalt spelade 29 olika
lag under de två dagarna och det var med
över 250 elever med och spelade. Dagarna
arrangerades i samarbete med Parasport
Sverige och gick som Special Olympic
School Days.

Göteborg Open
Till nybörjar – och ungdomstävlingen
Göteborg Open åkte i år 12 deltagare från
Östergötland som ”Team Östergötland”
ner i en gemensam buss. Tävlingarna hölls
under lördagen och söndagen, i 18 olika
idrotter. Tävlingar och boende var i år
samlat i nybyggda anläggningen ”Prioritet
Serneke Arena” Alla deltagare var nöjda
med resan och kämpade hårt i sina grenar
och stötta varandra. ”Team Östergötland”
åkte från Göteborg med många medaljer
och det åtråvärda priset som ”Bästa
Hejarklack”. Årets resa genomfördes med
stöd av flertalet sponsorer och Linnea och
Josef Carlssons Stiftelse.

Göteborg Open

Rekrytering
Stångåloppet och en dag full av idrott
Den 23:e augusti arrangerades
Stångåloppet och En Paralympisk dag nere
vid Sportcenter. I år låg arrangemanget för
tredje gången som en del av stadsfesten.
Årets upplaga av Stångåloppet hade över
150 anmälda varav över 120 kom till start.
Vi uppskattar att det under dagen rörde
sig ca 250-300 personer nere vid
Sportcenter. Med hjälp av våra
medlemsföreningar kunde vi erbjuda
uppvisningar i flera idrotter. Besökarna
hade även möjlighet att prova på många
olika handikappidrotter.
Assistansracet, en ”tävling” mellan olika
utförare av personlig assistans, var en del
av Stångåloppet även i år. Vann gjorde de
som med sin grupp avverkat flest antal
kilometer.

Stångåloppet 2015

RH-Sportis
I april anordnade vi tillsammans med LHIF
och NHIF en friluftsdag för barn och

ungdomar med rörelsenedsättning. RHklasser i Östergötland och integrerade
elever bjöds in till Stadium Arena i
Norrköping. Totalt kom 26 elever
tillsammans med personal och fick
möjlighet att prova bland annat elhockey,
innebandy, Racerunner, boccia,
bordtennis plus många fler idrotter. Det
var en uppskattad och lyckad dag som vi
med tillförsikt ser fram emot att göra till
en tradition.
Jag vill, jag kan, jag ska
ÖHIF deltog tillsammans med LHIF på Jag
vill, jag kan, jag ska-mässan som hölls den
8 mars i Konsert och Kongress i Linköping.
Vi informerade om vår verksamhet samt
gav möjligheten för besökarna att prova
olika idrotter.
Donumdagen
den 5 juni visade ÖHIF tillsammans med
NHIF, LHIF samt Blåklinten upp och erbjöd
prova på idrott under en dag i
trädgårdsföreningen som anordnades av
Donum. De inbjudna till dagen var
Linköpings särskolor. Det var en dag med
fint väder och många ungdomar som var
intresserade av att prova allt från vår
idrott till teater, tv-spel och målning som
också erbjöds av övriga aktörer under
dagen.
Kul på hjul
Vi deltog under Habiliteringens dag, ”Kul
på Hjul”, där de skapat en dag för barn
som använder rullstol. Vi var med på deras
aktiviteter och höll även i olika
idrottsövning under dagen.

Hälsopotten
Under 2015 har vi tillsammans med
Rörelse och hälsa Neurorehab genomfört
ett Hälsopottsprojekt finansierat av
Region Östergötland. I projektet erbjöds
patienter från Neurorehab att komma och
träna boccia och bordtennis på Fontänen.
Rekrytering skedde på plats på
mottagningen under hela året där
information gavs och möjlighet fanns att
där prova idrotterna. Totalt har cirka 40
personer kommit och testat under någon
träning varav cirka 20 personer har
kommit kontinuerligt. Det har varit ett
lyckat projekt och en bra erfarenhet där vi
kan visa Regionen att handikappidrotten
kan komplettera dom i deras arbete.

Hälsopotten

Uthyrning/Utlåning
Förbundet har material för utlåning eller
uthyrning: Rullstolar, goalball-utrustning,
släpvagn, hockeykälkar mm. Under året
har nya rullstolar införskaffats för att
fortsatt kunna erbjuda uthyrningar samt
föreläsningar. Arbetet med att reparera
och underhålla materialet pågår
fortlöpande.

Representation
Förbundet har varit representerat vid flera olika tillfällen, bl.a. vid ÖIF:s årsmöte och Svensk
Parasports ordförande och konsulentkonferenser. SHIF höll Förbundsmöte 2015 som ägde
rum i Malmö och ÖHIF representerades av Rolf Skogh och Fredrik Wätterklint.
Dessutom har aktiva från distriktet representerat Sverige internationellt:
Bordtennis:
Alexander Öhgren, Västers BTK
Emil Andersson, Västers BTK
Linus Karlsson, Västers BTK
Boccia:
Maria Bjurström, Linköpings HIF
Goalball:
Johan Pettersson, Linköpings HIF
Skidåkning
Kristin Björfeldt, Sya SK
Friidrott
Kristin Björfeldt, IK Akele
På ledarsidan visar Östergötland framfötterna och vi har under 2015 haft följande
representanter i Svensk Parasports kommittéer:
Svensk Parasports Goalballkommitté:
Linda Morberg, Linköping
Svensk Parasports Bordtenniskommitté:
Daniel Ellermann, Motala (Förbundskapten)
Svensk Parasports Friidrottskommitté:
Jan Björfeldt, Mjölby
IBSA:s Goalballkommitté:
Kari Marklund, Linköping
Utöver detta även representation i ”integrerade” idrotter som Rullstolsbasket.

Svenska Mästare
Bordtennis:
Alexander Öhgren, Västers BTK (Dubbel, Klass R1-5)
Emil Andersson, Västers BTK (Klass S 8-10)
Emil Andersson och Linus Karlsson, Västers BTK (Lag-SM och Dubbel Stående)
Mattcurling:
Gunnar Josefsson, LHIF (Klass R)

Internationella medaljer
Kristin Björfeldt, Sya SK, Skidor, VM-silver och VM-brons
Kristin Björfeldt, IK Akele, Löpning, två EM-guld i terräng och VM-brons i halvmaraton
Emil Andersson, Västers BTK, två EM-brons, singel och lag
Alexander Öhgren, Västers BTK, EM-brons, lag

SLUTORD
Som ny ordförande har det varit ett år med att sätta sig in i all verksamhet, samt att se
framåt vad som måste till för att utveckla och få verksamheten att stå på säkrare grunder.
-

För att få till detta har följande punkter verkställts under året.
Kontakt med ÖIF, positivt möte som i framtiden måste ske kontinuerligt

-

Kontakt med regionförbundets ordförande, kommer också att genomföras 2 ggr per
år.

Det stora målet bör vara att få till mer säkra medel för att stärka en säkrare konsulttjänst
som ej är helt beroende av Arbetsförmedlingen eller annan bidragsanordnare. Detta för att
solidera verksamheten för framtiden och få till arbetsro och framåtanda, för att kunna vara
ute på fältet i större omfattning.
UTBILDNING
Ett antal möten med SISU har resulterat till att vi har skapat kontakt med Göteborgsdistriktet
och kommer att följa deras utbildning och skapa denna för våra behov, d v.s. utbilda
utbildningsledare från våra led.
Göteborg Open
Resa med intresserade deltagare har genomförts med bravur, tack till ledare som var med, ni
har genomfört ett gediget jobb.
STÅNGÅLOPPET
Mycket väl genomfört med utökat antal deltagare samt en mycket bra organisation,
framtiden ser ljus ut för fler utövare så vi hoppas att alla som på något sätt hjälp till med
arrangemanget finnes med oss 2016.
Ett stort plus till kansliet som dragit det tyngsta jobbet utan ER blir det inget Stångålopp.
Nya idrotter
-

Samarbete med Linköpings Konståkningsförening med att få till tekniska hjälpmedel
för att alla skall kunna åka skridsko

-

Fäktning för rullstolsbundna

Styrelsen vill rikta stort TACK till:
-ÖHIF:s föreningar
-föreningarnas funktionärer
-ledare och anhöriga
-sponsorer
- aktiva som visat goda resultat och visat att vi synes i olika sammanhang
Åtvidaberg februari 2016

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDS STYRELSE

Rolf Skoog

Fredrik Wätterklint

Jenny Larnemark

Solveig Strandberg

Carl Loord

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhet
Östergötlands Handikappidrottsförbunds (ÖHIF) roll är till största delen att serva våra
medlemsföreningar. ÖHIF är en sammanhållande länk mellan föreningarna, hjälper och servar
föreningarna, ansvarar för seriespel i boccia, mattcurling samt fotboll, arbete med rekrytering,
information till myndigheter, skolor och massmedia mm.
ÖHIF organiserar idrott för personer med rörelse- och synnedsättning, samt med
utvecklingsstörning.

Förslag till resultatdisposition:
Till årsmötets förfogande:
Balanserat överskott
Årets överskott
SUMMA

624 261 kr
200 419 kr
824 680 kr

Styrelsen föreslår:
att i ny räkning överförs

824 680 kr

Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar
med tilläggsupplysningar.

BALANSRÄKNING
Östergötlands Handikappidrottsförbund (822001-3612) per 31 december 2015
Tillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

2015-12-31

2014-12-31

51 457
6
118 506
721 590
891 553

89 992
10
118 506
520 756
729 264

624 261
200 419
824 680

20 000
472 569
151 692
644 261

28 455
38 418
66 873

6 763
78 240
85 003

891 553

729 264

Inga
Inga

Inga
Inga

Eget kapital & Skulder
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat överskott
Årets över-/underskott
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga skulder
SUMMA SKULDER

Summa eget kapital & skulder
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

RESULTATRÄKNING
Östergötlands Handikappidrottsförbund (822001-3612)
Period: 2015-01-01 - 2015-12-31
Utfall
2015-01-012015-12-31

Budget
2015-01-012015-12-31

Utfall
2014-01-012014-12-31

Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Övriga intäkter

6800
805 363
372 230
299

6800
897 500
148 000
0

6 800
660 678
148 066
10

SUMMA INTÄKTER

1 184 692

1 052 300

815 554

Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

84 016
190 925
709 169

55 700
175 200
674 772

34 291
123 527
506 361

SUMMA KOSTNADER

984 110

905 672

664 179

Verksamhetens
över-/underskott

200 582

146 628

151 375

Intäkter

Kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Bokslutsdispositioner

Årets över-/underskott

37
200

535
218

0

0

200 419

146 628

151 692

Tilläggsupplysningar
Redovisning - och värderingsprinciper
Årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringsnämndens K1-reglemente.
Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat angetts.
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
1. Bidrag för arbetskraft redovisas i resultatrapporten på konto 3850 och i bokslutet
under gåvor och bidrag.
2. Fondandelar har i årets bokslut värderats till anskaffningsvärde.
Linköping 25 februari 2016

Rolf Skoog

Fredrik Wätterklint

Jenny Larnemark

Solveig Strandberg

Carl Loord

Östergötlands Handikappidrottsförbund (ÖHIF) vill i samverkan med Svensk Parasports
medlemsföreningar erbjuda personer med olika former av funktionsnedsättning
samma möjligheter, som övriga samhällsmedborgare, att välja idrott som
fritidssysselsättning. Vi vill även, genom samverkan med övriga idrottsrörelsen,
organisationer och myndigheter, verka för integration och gemenskap.
Styrelsen ska arbeta för att stärka förbundets ekonomi, bland annat genom träffar med
förtroendevalda och andra beslutsfattare för att visa på de positiva effekter som vår
verksamhet medför. Förbundet ska arbeta för att sprida den utarbetade värdegrunden.
Fem prioriterade områden 2016:
*Styrelse-organisation
Framtidsdagar i samverkan med SISU Idrottsutbildarna fortsätter. Styrelsen ska arbeta
igenom och klargöra vad förbundets arbete ska fokuseras kring och hur det arbetet ska
prioriteras. Styrelsen ska arbeta med att stärka bemanningen på kansliet. Kontakt med
kansliet och dess personal ska ske i samband med ordinarie styrelsemöten, då konsulent
fungerar som adjungerande sekreterare. Täta kontakter mellan kansli och Styrelse sker
genom Ordförande och Personalansvarig.
*Integration
Förbundet ska ha en fortsatt aktiv dialog om ökat samarbete och integration med
Östergötlands Idrottsförbund.
*Region Östergötland
Förbundet ska fortsätta arbeta med att uppmärksamma politiker och tjänstemän om nyttan
av föreningarnas och förbundets arbete och verksamheter inom idrott, i hälsoekonomiska
och sociala sammanhang.
*Göteborg Open
Förbundet ska jobba för att anordna en gemensam resa till nybörjartävlingen Göteborg
Open. Stor vikt ska läggas att få nya deltagare att följa med vilket under många år varit svårt.
Strategin är att söka hjälp hos befintliga föreningar i syfte att lyckas med detta, då det är där
nyrekryteringen främst sker.
*Föreningar
Förbundet ska arbeta föra att skapa ett närmre samarbete med befintliga och potentiellt nya
medlemsföreningar. Erbjuda föreningar utbildning inom Parasport.

Förutom dessa fem…
- Vi ska inbjuda föreningslag till seriespel i fotboll och boccia
- Info och föreläsningar
- Anordna Prova-på dagar i samarbete med föreningar
- Fortsätta satsningen på Skol-DM i innebandy
- Anordna läger under året
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