VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation avger härmed sin
berättelse för Verksamhetsåret 2021.
Styrelsen, kommittén och arbetsgrupperna har under året bestått av:
Huvudstyrelse

Alexander Junker
Mikael Jeppe
Thomas Kleverman
Carina Andersson
Lotta Jonsson
Meta Halldén
Bengt Gustafsson

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerade ledamot

Bengt Gustafsson är anställd som föreningsutvecklare på halvtid.
Elitkommittén

Meta Halldén
Magnus Zetterström
Robin Dickfors Andersson
Niklas Älgekrans

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Breddkommittén

Mikael Jeppe
Jussi Ekola
Gry Kajankoski
Tor- Erik Henriksson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Parasportskom.

Carina Andersson
Håkan Wiberg
Mats Wahlkvist
Bengt Olof Eskilsson
Mikael Axtelius

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Revisorer

Cales Bidebo
Lennart Kisswani

Ordinarie
Ordinarie

Valberedning

Rickard Sundin
Anna Fröjdfeldt

Sammankallande
Ledamot

Hedersledamot
Hedersledamot
Hedersordförande

Rolf Pettersson
Lennart Nystedt
Lars-Åke Jonsson

Styrelsemöten
Styrelsen för Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation har under verksamhetsåret 2021
genomfört 6 protokollförda styrelsemöten, samt ett antal inte protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Medlemsantalet i organisationen har under året varit 94 föreningar vilka representerar
68 olika idrotter. Exakt är svårt att säga då en del föreningar har fler sektioner.
Erhållna bidrag
Kultur- och Fritid beviljade organisationen ett verksamhetsbidrag för 2021 på 329 000.
Nordiska idrottsutbytet
Var i år inställt p.g.a. pandemin. Vi hoppas att vi kan köra igen 2023. Möte med de olika
vänorterna planeras under 2022 för att planera framtida vänorter efter pandemin.
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 20 000 kr
samt att lotteriet delat ut mer än 3 miljoner sedan starten 12 mars
2012 till deltagande föreningar.
Medaljfesten
För 22:a gången skulle vi EIS tillsammans med Kultur-och Fritid arrangera Medaljfesten.
Men p.g.a. pandemin blev årets medaljfest inställd. Medaljerna kommer delas ut under 2022
då både 2020 och 2021 års medaljer få sina medaljer.
.
Jockos minnesstipendium
Utses av familjen Jonsson efter att EIS fått in nomineringen för.2020, var det kvinnliga ledare
och aktiv som fick stipendierna på 5000 kr. Priset delades ut på en GUIF match i Stiga Sports
Arena i november.

Aktiv – Hanna Lodin, Tunafors
Hanna Lodin presenterade sig i Tunafors 2019 när hon
som junior i klassen D17 20 genomförde Öppet Spår
90 km på kanontiden 5:07.Det här blev också starten
på Hannas satsning på längdskidor och framförallt på
långlopp. Vintersäsongen 2020 och första året som
senior följde Hanna upp med att åka Vasaloppet och
placerade sig 46:a i damklassen, strax över placering
1000 totalt. Tunafors gläds åt Hannas framfart, vi vill
stötta henna på bästa sätt och vi vill nominera henne
till detta stipendium i hopp om att det ska kunna sporra
hennes framfart i skidspåret ytterligare! Hanna är en
tjej som vi säkert kommer få höra talas om i framtiden
från skidspåret.

Ledare – Gry Kajankoski, Eskilstuna Korpen
Gry har mycket på sitt cv som t.ex: Ansvarat för
integrationsarbetet, främst med kvinnor som har lärt sig
cykla & simma.
Startat upp många olika grupper för tjejer: nybörjarkurser
på rull, mountainbike samt andra grupper för tjejer som:
på glid, längdskidåkning för tjejer, i balans, yoga
Hon har också i Korpens regi jobbat och ansvarat för
spinningsutbildning för unga ledare, träningsresor till
Rhodos samt cykelresor till Cypern och Säfsen.
Listan kan göras nästan hur lång som helst.
Gry har också många utbildningar från Axelsson
Gymnastiska institut.
Det är mycket meriterad och omtyckt ledare som får
ledarpriset.
Samorganisationens parasportstipendier
Kunde inte delas ut under 2021, så dubbla priser kommer delas ut vid medaljfesten 2022.
2020 års idrottsprofil
Kommer utses och delas ut under medaljfesten 2022
Idrottsstrategiska gruppen
Idrottsstrategiska gruppen har haft ett antal möten. EIS representant i gruppen har varit Bengt
Gustafsson.
Eskilstunamästerskap
Eskilstunamästerskap har inte genomförts några tävlingar under 2021.

Årsmöte
Årsmötet för 2020 års verksamhet genomfördes den 19 april på teams.
Från medlemsorganisationerna deltog 18 föreningar med 28 ombud varav 18 ombud var
röstberättigade. Från styrelse och kommittéer deltog 6 personer.
Efter årsmötet kunde deltagarna ställa frågor till dagens ordförande för mötet Jimmy Jansson,
kommunfullmäktiges ordförande.
Ordförandeträffar
Under året har vi p.g.a. pandemin inte kunnat genomföra några ordförandeträffar
Elitkommittén
Ordförande Meta Halldén
Ledamot
Magnus Zetterström
Robin Dickfors Andersson
Niklas Älgekrans
Även detta år så har Verksamheten varit lidande pga Coronapandemin. Vi har haft träffar över
teams.
Vårt fokus under detta år har legat på att se över Elitföreningar och aktiva på elitnivå, vi har
gjort en kartläggning hur det ser ut i Eskilstuna. Denna har vi sedan lämnat över till
kommunen som en hjälp i deras arbete att fördela resurserna i kommunen vad det gäller
halltider mm.
När vi gjorde kartläggningen så kontaktade vi även specialförbunden för att se vad de tolkade
in i ordet Elit just i deras sport, det kunde skilja lite i vad specialförbunden anser vara elit och
vad kommunen anser.
I vårt fortsatta arbete kommer vi att bjuda in de föreningar som vi fick fram hade elit till en
träff där vi kommer att ta reda på vad föreningarna känner att de behöver hjälp med av
Samorganisationen.

Breddkommittén
Ordförande Mikael Jeppe
Ledamot
Jussi Ekola
Gry Kajankoski
Tor-Erik Henriksson
Under 2021 lämnade vi under EIS flagg in synpunkter på remissversionen av ”Riktlinjer för
Eskilstuna kommuns föreningsstöd”. Breddkommittén konstaterade bland annat att det är dags
för en rejäl höjning av de mjuka bidragen till idrotten, bland annat med tanke på idrottens
ökade uppdrag lokalt och att det i remissversionen föreslås helt nya bidrag.
Kommittén konstaterade också att Eskilstuna kommun i mångt och mycket lutar sig mot RF
Sisu när det gäller synen på olika bidrag. Detta gäller dock inte åldersspannet 7–20 år som
Eskilstuna kommun har för bidragsberättigade barn och unga. RF har 7–25 år.
Investeringsbidragen som föreslås till föreningar med egen anläggning är för små, menade
kommittén i samma yttrande. Maxbeloppet för ”större investeringsbidrag” är utmanande låg
och rimmar dåligt med den verklighet anläggningsbärande föreningar lever i.

Ovanstående togs även upp vid en träff med projektledarna på KOF som ska ta fram förslag
till nytt idrottspolitiskt handlingsprogram.
Tyvärr ställdes ordförandekonferensen, där bland annat breddföreningarna skulle lista de
viktigaste frågorna för kommande år, in på grund av pandemin, Konferensen kan
förhoppningsvis genomföras tidigt 2022 och blir därmed en viktig grund för kommitténs
fortsatta arbete.
Parasportkommittén
Ordförande: Carina Andersson
Ledamot
Mikael Axtelius
Håkan Wiberg
Matz Wahlkvist
Bengt Eskilsson

Kommittén har under året haft 5 möten, alla digitala via Microsoft Teams. På grund av
pandemin har vi inte varit ute och besökt föreningar som bedriver idrottsverksamhet för
personer med funktionsnedsättning. Vår förhoppning är att vi kommer att kunna göra det
under våren 2022.
Under året har kommittén träffat kommunen vid två tillfällen och tagit del av och gett inputs
till kommunens nya bidragssystem samt varit med i diskussioner kring kommunens
idrottspolitiska program. Vi har flyttat alla ansökningar till kommunens nya portal. Alla
föreningar kommer fortsättningsvis att söka bidrag via portalen. Kommittén kommer att vara
kommunens sakkunniga i frågor rörande idrott för personer med funktionsnedsättning när det
gäller fördelningen av medel för de ansökningar som kommit in.
De idrottsföreningar som har sökt och fått bidrag för idrottsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning under 2021 är:
Eskilstuna Friidrott
Eskilstuna Parasportförening
BK Sport
Eskilstuna Linden Hockey
Eskilstunaortens Ryttarförening
Idrott för alla Eskilstuna

Slutord
Även detta idrottsår har varit en utmaning med olika pandemirestriktioner som har påverkat
oss i högsta grad. Elitidrotten har kunnat utövat sin verksamhet på ett hyggligt sätt medan
barn och ungdomsidrotten har påverkats i ett betydligt högre grad. Många föreningar har
tappat medlemmar då man inte har haft möjlighet att genomföra verksamheten. Folkhälsan
har också påverkats då man inte har kunnat besöka sitt gym eller träna främst inomhus so man
har gjort tidigare.
Många föreningar har dock funnit nya vägar att behålla sina medlemmar och utvecklat nya
sätt att träna på. Detta har också påverkat föreningarnas ekonomi trots att 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 genomfört årsmötet digitalt
samt ordförande möte digitalt. Vi kunde dock att genomföra ett fysiskt möte också sent på
hösten.
I samverkan med kommunen, Sörmlandsidrotten har vi genomfört en utbildningsdag för
anställda inom föreningarna under dec månad vilket uppskattades mycket, träffas, få info samt
nät verka.
Vänorts utbytet har åter igen ställts in men vi har förhoppningar att kunna tqa upp denna fråga
via våra representanter inom kommunen.
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 mer intensivt under detta år.
Alla Ni som jobbar inom föreningslivet gör ett enormt arbete och är viktiga för våra barn- och
ungdomar på många olika sätt och det är idrotten som förenar, utvecklar, utbildar och
integrerar i samhället – fortsätt att kämpa på.
Har ni frågor funderingar så finns Bengt Gustafsson till Er tjänst.
Alexander Junker, ordf

Alexander Junker

Thomas Kleverman

Mikael Jeppe

Lotta Jonsson

Carina Andersson

Meta Halldén

Föreningar medlemmar EIS 2021
AC Primavera

Eskilstunaortens Jägarklubb

Kvicksund SK

AFC Eskilstuna

Eskilstuna Orienteringslöpare

Linden Hockey

Allmänna Sportklubben

Eskilstuna Padel Club

Mesta Innebandyklubb

Babylon Förening

Eskilstunaortens Ryttarförening

Modellklubben Eskil

Barva Idrottsförening

Eskilstuna Parasport IF

Mälarbaden Golfklubb

Bollklubben Sport

Eskilstuna Ponnytravsällskap

Mälarbuggarna

Bowlingklubben Force

Eskilstuna Pistolskytteklubb

Nyby-Torshälla Ridklubb

Eidfaxi Islandshästar

Eskilstuna Sharks

Nyfors IK

Eskilstuna Badmintonklubb

Eskilstuna SimKlubb

Näshulta GOIF

Eskilstuna Bandysällskap

Eskilstuna Skytteförening

Näshulta Jaktklubb

Eskilstuna Bangolfklubb

Eskilstuna Sportdykarklubb Nautic

OK Tor

Eskilstuna Basket

Eskilstuna Södra FF

Padel Sports ClubEskilstuna

Eskilstuna Bordtennisklubb

Eskilstuna Taekwondoklubb

Råby Rekarne

Eskilstuna Boule Petanque

Eskilstuna United DFF

Skogstorp GOIF

Eskilstuna Boxningsklubb

Gillberga Lista IF

Smederna Speedway förening

Eskilstuna Bågskyttesällskap

Goju-Kai Karate-Do

S:t Eskls skyttar

Eskilstuna City FK

Gökstens BK

Stenkvista GOIF

Eskilstuna Cykelklubb

HK Eskil

Stora Sundby GOIF

Eskilstuna Friidrottsförening

Hällbybrunns IF

Sörmlands travsällskap

Eskilstuna Gymnastik & Atletklubb

Idrott för alla Eskilstuna

Svenska Motorklubben Sörmlands Avd.

Eskilstuna Golfklubb

IF Verdandi

Syrianska Eskilstuna IF

Eskilstuna GUIF

IK Standard

Tennisklubben Hobby

Eskilstuna Gymnastikförening

IFK Eskilstuna

Torshälla Golfklubb

Eskilstuna handeldvapenförening

IK Eskilstunagymnasterna

Torshälla Innebandyklubb

Eskilstuna Idrottsklubb

ITF Taekwon-do Eskilstuna

Torshälla Nyby IS

Eskilstuna Jaktskytteklubb

Jäders IF

Torshällla Segelsällskap

Eskilstuna Judoklubb

Kanso Bujutsu Ryu

Triangelns IK

Eskilstuna Karateklubb

KFUK-KFUM Idrottsavd.

Tunafors SK

Eskilstuna Ki-aikido

Kjula IF

Vilsta IK

Eskilstuna Klätterklubb

Klubb Fristaden

Värjan Eskilstuna Fäktklubb

Eskilstuna Motorklubb

Korpen Eskilstuna

Ärla IF
Ärla Skytteförening

