
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 
Styrelsen för Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation avger härmed sin 

berättelse för Verksamhetsåret 2020. 

Styrelsen, kommittén och arbetsgrupperna har under året bestått av: 

 
Huvudstyrelse Alexander Junker Ordförande 

  Mikael Jeppe  Vice ordförande 

  Thomas Kleverman Ekonomiansvarig 

  Mikael Axtelius Ledamot 

 Lotta Jonsson  Ledamot 

Jesper Stridh  Ledamot  

  Bengt Gustafsson Adjungerade ledamot 

 

Bengt Gustafsson är anställd som föreningsutvecklare på halvtid. 

 

Elitkommittén Jesper Stridh  Sammankallande 

  Simon Persson Ledamot 

  Johan Björkkvist Ledamot 

    

 

Breddkommittén Mikael Jeppe  Sammankallande 

  Jussi Ekola 

  Gry Kajankoski 

                                                Conny Värehag 

                                                Tor- Erik Henriksson 

    

  

Parasportskom. Mikael Axtelius Sammankallande 

  Håkan Wiberg Ledamot 

  Mats Wahlkvist Ledamot 

  Bengt Olof Eskilsson Ledamot  

 

Revisorer  Andreas Mattiasen Ordinarie auktoriserad revisor 

  Claes Bidebo  Ordinarie 

  Charlotta Larsson Suppleant 

     

Valberedning  Alf Svensson                        Sammankallande 

  Rickard Sundin                      Ledamot 

   

Hedersledamot Rolf Pettersson 

Hedersledamot Lennart Nystedt 

Hedersordförande Lars-Åke Jonsson  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsemöten 

Styrelsen för Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation har under verksamhetsåret 2020 

genomfört 4 protokollförda styrelsemöten, samt ett antal inte protokollförda sammanträden. 

 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet i organisationen har under året varit 94 föreningar vilka representerar  

67 olika idrotter. Exakt är svårt att säga då en del föreningar har fler sektioner. 

 

Erhållna bidrag 

Kultur- och Fritid beviljade organisationen ett verksamhetsbidrag för 2020 på 309 000. 

 

Nordiska idrottsutbytet 

Var i år inställt pga pandemin. Vi hoppas att vi kan komma köra igen till 2022. 

 

Hemmavinsten  

Hemmavinsten i Eskilstuna kommun är ett lokalt lotteri 

för medlemmarna i Eskilstuna Idrottsföreningars 

Samorganisation (EIS). 

EIS mål är att hjälpa till att stärka medlemsföreningarnas 

ekonomi så att Eskilstuna får ett välmående föreningsliv. 

 

EIS äger lotteritillståndet och ansvarar för utbetalning av 

föreningsprovision, vinstbelopp och för att lotteritillståndet efterlevs. 

Man samordnar och kontrollerar lottdragning som utförs av Fritid 

Eskilstuna och deras utsedda kontrollanter. Bemi AB ansvarar för 

driften av lotteriet. Bemi AB äger varumärket Hemmavinsten. 

Vid årets slut var 38 föreningar med. 10 sponsorer bidrar med 

mycket fina priser som då stärker upp Hemmavinstens varumärke. 

Vid årets slut var vinstbarometern uppe i lite drygt 21 000 kr              

samt att lotteriet delat ut mer än 3 miljoner sedan starten 12 mars 

2012 till deltagande föreningar. 

 

Medaljfesten 

För 21:e gången har EIS tillsammans med Kultur-och Fritid arrangerat Medaljfesten. Årets 

medaljfest gick av stapeln i Munktell Muséet där 104 medaljörer tilldelades medaljer. 

Totalt har 797 idrottare fått ta emot medaljen sedan starten 1999. Två idrottare har fått 

medaljen samtliga 21 gånger och det är skytten Marie Enqvist och båtsportföraren Johan 

Österberg. Till årets idrottsprofil gick priset till Marcus Danielsson. 

 

Jockos minnesstipendium  

Utses av familjen Jonsson efter att EIS fått in nomineringen för.2019, 

var det manliga ledare och aktiv som fick stipendierna på 5000 kr. 

 

Aktiv – Perseus Karlström, Eskilstuna Friidrottsförening 

Under 2019 vann Karlström två deltävlingar i världscupen, en 

deltävling i europacupen samt slog svenskt rekord på 20 km. Han 

ledde också under en period den totala världscupen. Under 

Finnkampen på Stockholms stadion den 24 augusti 2019 slog han 

nytt svenskt rekord i 10 000 meter gång med tiden 38:03.95   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Finnkampen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_stadion


är snabbast i världen i år. Karlström tog ett historiskt brons på 20 km gång i VM i friidrott i 

Doha 2019. Det var Sveriges första medalj i gång på herrsidan någonsin i ett VM.  

 

Ledare - Christer Johansson, Marcus Lindh och Terno 

Lindström, Idrott för alla 

Tre ledare som tillsammans gjort bra resultat med minimala 

resurser och varit med att skapat en förening med stort 

hjärta.  

Alla tre har också bidragit till att föreningen har en kandidat 

till Paralympics i Tokyo Nicklas Westerberg. Han lyckades 

att i kvartsfinalen i EM i Helsingborg vinna över 

världsettan i sin klass S7.  

Ledarna driver sig för att utveckla alla spelare i föreningen så mycket som möjligt och är 

mycket värdefulla för spelarna 

Samorganisationens parasportstipendier   

 

 
 

Ledare – Joakim Gill, Eskilstuna Parasport IF 

Han startade sin idrottskarriär som ung pojke och redan som tolvåring blev han invald i 

styrelsen i föreningen. Där kombinerade han styrelsearbete samtidigt som han tränade och 

tävlande för föreningen. 

Det som ligger han närmast hjärtat är idrottsskolorna Rull&Lek för de lite större 

barn/ungdomar samt Minirullarna som är grupp för barn från 0-8 år. 

Under åren som ledare han fostrat er rad ungdomar ur grupperna som hittat sin idrott, de har 

erövrat en rad medaljer i t.ex. SM, EM, VM och Paralympics. 

Han är en stor förebild för barnen och ungdomarna. 

Aktiv – Alexander Carlsson, Eskilstuna Parasport IF (rullstolsinnebandy) 

Han började sin idrottskarriär i Rull&Lek, idrottsskolan där han testade på olika idrotter, snart 

nog hittade han sin idrott, det blev rullstolsinnebandy som lockade. 

De senaste åren har han framgångsrikt utvecklats till en spelar i representationslaget som kan 

läsa spelet och alltid vara ett orosmoment för motståndarna. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vm_i_friidrott_2019
https://sv.wikipedia.org/wiki/Doha
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsm%C3%A4sterskapen_i_friidrott


2019 års idrottsprofil 

Marcus Danielsson  

Årets Idrottsprofil föddes 1989 i Husby-Rekarne församling och 

började som knatte spela fotboll i Skogstorps GOIF vilket han 

gjorde upp till junioråldern. Han spelade A-lags fotboll i IFK 

Eskilstuna och värvades sedan till Helsingborgs IF. 

Han har även spelat i Västerås SK och GIF Sundsvall. 

2019 var han lagkapten och spelade i Allsvenskan för Djurgårdens 

IF. På galan Allsvenskans Stora Pris efter säsongen 2019 fick vår 

Idrottsprofil två stora utmärkelser. Blev utsedd till årets försvarare 

men även till HELA Allsvenskans mest värdefulla spelare 2019. 

2019 gjorde han också debut i det Svenska A-landslaget. Det blev 

inte vilken debut som helst. I sin första match från start som var en 

EM-kvalmatch borta mot Malta gjorde vår Idrottsprofil matchens 

första mål redan efter 11 minuter. 

Idrottsstrategiska gruppen 

Idrottsstrategiska gruppen har haft ett antal möten. EIS representant i gruppen har varit Bengt 

Gustafsson. 

 

Eskilstunamästerskap 

Eskilstunamästerskap har genomförts i jaktskytte.  

 

Årsmöte 

Årsmötet för 2019 års verksamhet genomfördes den 28 mars i Eskilstuna Bandys lokaler på 

Ekängen. Var planerat att genomföras i slutet av mars men fick flyttas p.g.a. pandemin. 

Från medlemsorganisationerna deltog 16 föreningar med 21 ombud varav 16 ombud var 

röstberättigade. Från styrelse och kommittéer deltog 7 personer. 

Efter årsmötet kunde deltagarna ställa frågor till dagens ordförande för mötet Jari Puustinen 

kommunalråd för Moderaterna. 

 

Ordförandeträffar 

Under året har vi p.g.a. pandemin inte kunnat genomföra några ordförandeträffar  

 

Elitkommittén  

                                                                                       

Ordförande  Jesper Stridh 

Ledamot Simon Persson 

 Johan Björkkvist  

 

Mycket av årets Elitverksamhet har varit lidande av rådande Corona-situation och då årsmötet 

blev förskjutet med närmare ett halvår så blev det även kort. 

Fokus har legat på att bevaka medlemsföreningarnas intressen. Elitföreningarna har drabbats 

olika men genomgripande är intäktsbortfall pga. utebliven verksamhet tillsammans med 

bortfall av möjligheten att få publik till arrangemang som blivit av. 

Arbetet med att ta fram ett samverkans forum (se årsrapport 2020) för Elitföreningarna, 

Kultur och Fritidsförvaltningens och EIS fick ta ett steg tillbaka men har nu återupptagits. 

Förslag till utformning och deltagarmeritering har tagits fram och bearbetas för beslut och 

presentation. 



 

Breddkommittén  

Består av:  

Ordförande Mikael Jeppe 

Ledamot Jussi Ekola 

 Conny Värehag 

 Gry Kajankoski 

                      Tor-Erik Henriksson 

 

Breddkommittén hann träffas fysiskt vid ett par tillfällen innan restriktionerna omöjliggjorde 

möten av det slaget. I väntan på att i ett bredare sammanhang få möjlighet att diskutera vad 

kommittén ska jobba med har arbetet mestadels gått ut på att bevaka breddidrottens intressen. 

Som exempel kan nämnas Eskilstuna kommuns arbete med att revidera dagens bidragssystem. 

Det utkast som diskuteras innehåller bra förändringar men också fortsatta egendomligheter; 

till det senare hör bland annat åldersgränsen 7–20 år fast RF:s gräns sedan länge är 7–25. En 

bra sak är att tjänstepersonerna föreslår att kravet på medlemskap skrotas när det gäller 

verksamhetsbidrag. 

Coronapandemin har påverkar oss alla, men vissa föreningar ar drabbats hårdare än andra. 

Oro för sjukdomen har tillsammans med restriktioner kring inomhusträning och vuxnas 

förlorade försörjning, gjort att många barn inte har tränat på ett tag. Nu återstår att se om 

barnen återvänder när restriktionerna förhoppningsvis försvinner helt på sikt. 

 

Parasportkommittén  

Vi som ingår i kommittén för parasportfrågor är: 

 Mikael Axtelius, Eskilstuna Parasportförening sammankallande,  

Håkan Wiberg 

Matz Wahlkvist, Eskilstuna Parasportförening, 

Bengt Eskilsson Eskilstuna Friidrott 

 

När verksamhetsåret 2021 startade såg vi alla fram emot ett härligt år där vi 

skulle ta tag i utvecklingen. Ingen visste vad som stod för dörren och en 

pandemi omkullkastade våra uppsatta mål, aktiviteter och ambitioner… vi fick 

ställa in, ställa om, informera, uppdatera och med snabba beslut stänga ned stora 

delar vår verksamhet för att kunna följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

 

Personligen så var det såklart tragiskt att inte få sätta sig in i verksamheten 

förrän årsmöte i oktober men snart har vi tagit oss igenom pandemi år givetvis 

på ett sätt som kommer finnas med oss alla för lång tid framöver.  

Nu längtar vi verkligen efter det normala, där vi kan få återskapa det positiva i 

föreningen från inledningen av 2020. Där vi alla kan få utöva de sporter vi 

älskar och där våra medlemmar får energi och får må bra av de verksamheter vi 

bidrar med. Föräldrar och kompisar får finnas vid sidan av plan och stötta oss 

genom träning samt match.  

Blickar vi inåt i organisationen så kommer vi behöva utveckla många saker för 

att kunna bli en ledande parasportförening i Sverige.  Allas rätt att vara med är 

en av de viktigaste byggstenarna i idrottens värdegrund. Det innebär att vi skall 

erbjuda fler möjligheter för alla som vill deltaga ska få känna sig välkomna, 

oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, funktionsnedsättning 

eller sexuell läggning.  



Vår förhoppning är att genomföra fler både interna styrelseutbildningar under 

2021 och vi kommer inleda vårt fokus på att skapa en fungerande styrelsen med 

arbetsgrupper för olika fokusområden. 

Under året måste vi accelerera detta arbete eftersom det gått på sparlåga pga. 

pandemin. Vår förhoppning är att vi även kan genomföra de uppställda 

utbildningarna under verksamhetsåret 2021.  

Nedan finns verksamhetsberättelser från de olika idrotter och även uppgifter om 

hur kommittéerna, samt valberedningen var sammansatta efter genomfört 

årsmöte och styrelsen konstituerande möte.   

Mikael Axtelius 

 

Aktiviteter i parasport föreningarna under 2020 

 

Eskilstuna Parasport 

Har under 2020 endast haft träningar när det har fungerat. Tävlingar varit 

inställda pga pandemin. 

 

Linden Hockey  

Det har varit en tuff säsong 2020/2021 på grund av det rådande läget gällande 

Covid-19.  

Trots det har vi kunnat erbjuda vårt Kälkhockeylag träningar under större delen 

av säsongen, det har tyvärr varit några veckor med inställd träning men efter ett 

samtal med Sveriges Paralympiska Kommitté har vi fått ett intyg från dom som 

gör att det är möjligt att bedriva träningar fast man är född tidigare än 2001.  

Våra förhoppningar till nästa säsong är att läget förbättrats och att man då ska kunna  

anordna fler "Prova På" och på så sätt få in fler spelare till Kälkhockeyn. Något som varit 

svårt denna säsong på grund av alla restriktioner som finns.  

 

Eskilstunaortens ryttarförening 

Ridning för pararyttare vid Vilsta ridskola 

Ridningen har genomförts varje onsdag under terminerna mellan kl 16.30 – 18.10 med 17 

elever från början av vårterminen. Senare kunde flera ryttare inte komma p.g.a. 

coronapandemin och i slutet av året red 12 elever.  

Eleverna fördelades i tre grupper.  Instruktörerna har haft hjälp av 5 - 6 ideellt arbetande 

ridskoleelever. Under skolloven på våren har ridningen varit inställd, då har en dag i stallet 

genomförts där det erbjuds avsutten verksamhet och fika.  

Vårterminen avslutades den 10 juni. Uteritt anordnades den 6 juni och dagridläger den 15 – 

16 juni. Både pararidningens dag och klubbmästerskap i dressyr, som brukar anordnas på 

hösten ställdes in p.g.a. pandemin. Den 16 december var det julavslutning.  

 

 

BK Sport 

BK Sports parasportlag tränade bara under säsongen 2020. Tanken var att laget skulle delta i 

seriespel (Svealandsserien) men den blev tyvärr inställd. Det har varit 22 spelare under förra 

året och 3 ledare som har lett träningarna. 

 

 



 

Eskilstuna Friidrott 

Ungdomar med funktionsnedsättning 

Vi har en större grupp gymnasieungdomar. Flickor och pojkar i ålder 16-20 år ca: 25 stycken. 

Samtliga går på Rinmans gymnasiet som löptränar regelbundit, 1-2 ggr/veckan. En 

verksamhet som upphörde under våren på grund av Corona pandemin men som naturlikvis 

hoppas återuppta när situationen förbättras. Några tränar annat beroende på deras fysiska 

förmåga. 

Utöver detta har vi haft ytterliga några som tränar 4-5 dagar (ibland i vanlig träningsgrupp och 

ibland enskilt) i veckan under ledning av vår duktiga Parasportare Mohammad Al-Joburi. 

 

Sommaraktivitet 

Under sommarhalvårets Sommarkul deltar alltid barn med funktionshinder utifrån sin egen 

förmåga samt följer med på våra resor och utflykter. 

 

Elitidrotter 

På grund av pandemin har denna verksamhet legat nere under året. 

 

Gym och rehab i Lagersberg 

Utöver detta bedriver vi regelbunden rehab träning och styrketräning på vårt Gym i 

Lagersberg för ett trettiotal handikappade i olika åldrar. Gymmet har dock varit stängt under 

större delen året med undantag av några månader under våren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slutord 

Vi lever fortfarande i en mycket speciell vardag, det vi alltid har gjort har fungerar nu inte. 

Hela världen ser annorlunda ut som har påverkat oss på olika sätt. Det som har varit självklart 

tidigare, att träna med laget, gå på gym, tävla, spela seriespel, gå på en match m m är inte 

självklart längre. Hela samhället har förändrats, allt på grund av Pandemin. Det har också 

bidragit att idrotten har hittat nya vägar för att träna och tävla, hålla möten och fortsätta arbeta 

inom föreningslivet. 

En del idrotter har klarat sig bättre än andra vad gäller träningar, främst dom föreningar som 

har tränat utomhus men tävlingar har inte kunnat genomföras på lägre nivåer. 

Det är svårt att säga hur länge vi ska leva på detta sätt eller om vi är tvungna att börja tänka 

om helt och hitta nya vägar att utöva idrott på.  Många föreningar har infört nya rutiner, nya 

träningssätt men för en del har det också inneburit att man har blivit tvungen att pausa 

verksamheten. Många föreningar har också tappat stora inkomster. Eskilstuna kommun har 

försökt hjälpa till så mycket det går för att underlätta för föreningarna. 

E I S har också blivit tvungna att förändra verksamheten, vi har inga fysiska möten längre 

utan använder tekniken vi har under 2020 ställt in utbildningsdagen för anställd personal, vi 

har inte kunnat genomföra ordförande träffarna, vänorts utbytet har ställts in för att nämna 

några saker. Vi jobbar dock på så gott det går med att hjälpa föreningar i olika frågor, vara ett 

bollplank för våra medlemmar. Kontakterna med kommunen i olika ärenden pågår ständigt. 

Våra olika grupper, elit-, bredd- samt para sport har jobbat på så gott det går. 

Alla ni som bidrar till föreningslivet gör ett jättejobb men att bibehålla medlemmarna och 

hitta nya vägar för att överleva. EIS kan bara stötta Er och hjälpa er så mycket vi kan i dessa 

tider. 

Vi hoppas att inom snar framtid kunna återgå till en ”normalare” läge där vi åter kan utöva det 

vi brinner för – idrotten. 

Har ni frågor funderingar så finns Bengt Gustafsson till Er tjänst. 

Kämpa på  

Alexander Junker/Ordförande Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation 

 

Eskilstuna i mars 2021 

 

 

Alexander Junker Thomas Kleverman Mikael Axtelius 

 

 

Mikael Jeppe  Lotta Jonsson                     Jesper Stridh  

 

 

 

 

 

 

   



Medlemsföreningar EIS 2020 

    

AFC Eskilstuna Gillberga Lista IF Torshällla Segelsällskap 

Allmänna Sportklubben Goju-Kai Karate-Do Triangelns IK 

Barva Idrottsförening Gröndals MSK Tunafors SK 

Bollklubben Sport Gökstens BK Vilsta IK 

Bowlingklubben Force HK Eskil Värjan Eskilstuna Fäktklubb 

Eidfaxi Islandshästar Hällbybrunns IF Ärla IF 

 Eskilstuna Badmintonklubb Idrott för alla Eskilstuna Ärla Skytteförening 

Eskilstuna Bandysällskap IF Verdandi Öja Västermo Skytteförening 

Eskilstuna Bangolfklubb IK Standard  

Eskilstuna Basket IFK Eskilstuna Tot föreningar 94 st 

Eskilstuna Bordtennisklubb IK Eskilstunagymnasterna Tot idrotter 67 st 

Eskilstuna Boule Petanqye ITF Taekwon-do Eskilstuna  

Eskilstuna Boule Petanquesällskap Jäders IF  

Eskilstuna Boxningsklubb Kanso Bujutsu Ryu  

Eskilstuna Bågskyttesällskap KFUK-KFUM Idrottsavd.  

Eskilstuna City FK Kjula IF  

Eskilstuna Cykelklubb Korpen Eskilstuna  

Eskilstuna Friidrottsförening Kvicksund SK  

Eskilstuna Gymnastik & Atletklubb Linden Hockey  

Eskilstuna Golfklubb Mesta Innebandyklubb  

Eskilstuna GUIF Modellklubben Eskil  

Eskilstuna Gymnastikförening Mälarbaden Golfklubb  

Eskilstuna Hammer Baseboll & Softboll Mälarbuggarna  

Eskilstuna Handeldvapenförening Nyby-Torshälla Ridklubb  

Eskilstuna Idrottsklubb Nyfors IK  

Eskilstuna Jaktskytteklubb Näshulta GOIF  

Eskilstuna Judoklubb Näshulta Jaktklubb  

Eskilstuna Jägarklubb OK Tor  

Eskilstuna Karateklubb Primavera AC  

Eskilstuna Ki-aikido Råby Rekarne FIF  

Eskilstuna Klätterklubb Segelssällskapet Svearna  

Eskilstuna Motorklubb Skogstorp GOIF  

Eskilstuna Orienteringslöpare Smederna Speedway förening  

Eskilstuna Parasport IF S:t Eskls skyttar  

Eskilstunaortens Ryttarförening Stenkvista GOIF  

Eskilstuna Pistolskytteklubb Stora Sundby GOIF  

Eskilstuna Sharks Sörmlands travsällskap  

Eskilstuna Simklubb Svenska Motorklubben Sörmlands Avd.  

Eskilstuna Skytteförening Syrianska Eskilstuna IF  

Eskilstuna Sportdykarklubb Nautic Tennisklubben Hobby  

Eskilstuna Södra FF Torshälla Golfklubb  

Eskilstuna Taekwondoklubb Torshälla Innebandyklubb  

Eskilstuna United DFF Torshälla Nyby IS  

   



   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 


