Verksamhetsberättelse 2019, Ölands Idrottskrets Styrelse
Huvudstyrelse: Mattias Pettersson, ordförande; Ulrik Nilsson, vice ordförande; Lena Petersén,
sekreterare; Bertil Johansson, kassör; Johanna Nilsson, ledamot; Caroline Rosell ledamot;
Thomas Wallgren ledamot
Ölands Idrottskrets kan återigen blicka tillbaka på ett aktivt verksamhetsår där sektionernas
Ölandsmästerskap är ett uppskattat inslag i den öländska idrotten.
Antalet medlemsföreningar för 2019 var 36 stycken
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten, en helg tillsammans på Ekerum och två möten
med våra sektioner.
Styrelsen har precis som under tidigare år ansvarat för grillning av kyckling under Ölands
Kyrkstafett, som ägde rum lördagen den 4 maj.
I samband med vårterminens skolavslutning delade vi ut vårt egna skolstipendium som instiftades
2008 till en pojke och en flicka på våra högstadieskolor på Öland.
För första gången anordnade vi ett Idrottsting som ägde rum på Ekerum onsdagen den 11
september. Det blev en lyckad kväll med stor uppslutning och bra diskussioner. Inbjudna till
kvällen var våra medlemsföreningar, Smålandsidrotten och politiker i våra båda kommuner.
Kvällen inleddes med att diskutera följande frågor.
▪ Samarbetsformer mellan kommuner och föreningarna på hela Öland?
▪ Hur ser föreningarnas ekonomi ut och vilka bidrag har kommunerna?
▪ Hur möter vi framtiden med bl.a. ledarförsörjning, privata aktörer, anläggningsfrågor,
idrottsturism?
Kvällen avslutades sedan med en paneldebatt politiker från båda kommunerna samt
Smålandsidrotten.
Vi vill rikta ett stort tack till vår moderator Jonathan Rudman som höll ihop kvällen på ett
förträffligt sätt.
Ölands Idrottsgala hölls i år för trettonde gången på Strand Hotell i Borgholm. Konferencier var
Björn Mortensen och en mängd priser delades ut. Filip Wolf Ahlquist, Färjestadens GoIF
tilldelades vårt ledarstipendium. Årets Idrottsförening blev SSG IF och Sparbanksstiftelsens pris
till årets idrottsprestation gick till SSG IF, innebandy dam. Arrangörerna Ölandsbladet och
Ölands Idrottskrets i samarbete med Sparbanksstiftelsen och Smålandsidrotten kunde återigen
konstatera att det blev en lyckad och fullsatt gala.
Sektionernas arbete med ÖM-tävlingarna har även i år genomförts med stor uppskattning.
ÖLANDS IDROTTSKRETS vill säga ett STORT TACK till alla som på olika sätt arbetar med
att utveckla idrotten på Öland. Nu lägger vi idrottsåret 2019 bakom oss och ser med spänning
fram emot idrottsåret 2020.
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