Slutrapport för landsbygdsprojektet

En förening i varje by
- fotboll för alla

Ungdomar från Hemgårdarnas BK i Skäggetorp i Linköping och från Brokinds IF samlade på
Brokinds fotbollsanläggning för att umgås och lära känna varandra. Ett konkret exempel på
utbyte mellan stad och land.

Inledning
Östergötlands Fotbollförbund beslöt under 2009 att starta ett landsbygdsprojekt “En förening i
varje by - fotboll för alla” och fick ekonomiskt stöd av länsstyrelsen och Östsam från 1/11 2009 och
som sedan förlängts till och med 31/12 2012. En projektledare har varit anställd på halvtid under
projektperioden.
Här redovisas en sammanfattning av projektet under perioden 2009-11-01 – 2012-12-31.

I Fornåsa har man byggt ett utegym invid näridrottsplatsen.
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I Väderstad har man byggt en sjumanna konstgräsplan för ungdomarna att träna och spela på.
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Sammanfattning
60 föreningsbesök
Projektet har inneburit ett 60-tal besök av projektledaren i landsbygdsföreningarnas hemmiljö där
ofta också andra föreningar och organisationer i byn mött upp. Dessa möten eller några av de
efterföljande har i många fall lett fram till att gemensamma projekt vuxit fram till gagn för hela byn.
Dessa processer tar tid i ideella organisationer men de leder till resultat. Det finns en stark vilja och
stort engagemang hos dessa att förbättra livskvalitén i sina byar framförallt för ungdomarna.
Det är viktigt att de kvarvarande föreningarna i byn som kyrkan, fotbollsföreningen,
hembygdsföreningen, scouterna, PRO, och ofta skolan tillsammans jobbar för byns framtid.
Det har också funnits byar där vi inte lyckats att få till stånd en samverkan av olika skäl. Ett skäl kan
ha varit att de aktuella föreningsledarna varit fullt upptagna med att klara den dagliga verksamheten
och inte för stunden haft tid eller kraft att se in i och forma framtiden.
De enskilda föreningarna har haft stort behov av stöd och råd att forma sina Leader-ansökningar.
Kontakterna med Leader-kontoren har varit positiva och produktiva.
Det starkaste intrycket av landsbygdsföreningarna är deras engagemang och flöde av idéer men
också att de har haft svårigheter att samordna och samla alla krafter mot ett gemensamt mål.
Energisatsning
Vår satsning på energieffektivisering, som blivit en kompletterande del under projektets gång, har
lett till att ett 20-tal föreningar tagit tag i sin energisituation på sina anläggningar med råd från
energirådgivarna och ekonomiska bidrag från Svenska Fotbollförbundets och EON:s Energifond.
Uppnådda mål
Mål 1: 60 landsbygdsföreningar har kontaktats via mail och telefon.(Mål: 60).
51 föreningar har projektet haft fysisk kontakt med på möten hos föreningen eller vid andra av oss
organiserade möten.
Mål 2: 37 föreningar har haft besök och aktivt deltagit i projektet. ( Mål: 30)
Mål 3: 10 föreningar har medverkat i ett lokalt Leader-utvecklingsprojekt. (Mål: 20). Dessutom har
sex skärgårdsföreningar drivit ett gemensamt utvecklingsprojekt
Ett 20-tal föreningar har genomfört energieffektiviseringsprojekt på sina anläggningar. (Fanns inget
ursprungsmål).
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Projektbeskrivning
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslöt 2006 att försöka bidra till att utveckla ett positivt
samhällsbyggande på landsbygden i sin helhet och tillsatte inom ramen för detta en särskild
projektgrupp.
SvFF antog visionen ”En förening i varje by – fotboll för alla” med god kännedom om att ca 1500
av förbundets ca 3300 medlemsföreningar finns på landsbygden och att 9 av 10 landslagsspelare
kommer därifrån ursprungligen.
Svenska Fotbollförbundet är invalt i den centrala styrgruppen för det nationella landsbygds-nätverket
och har deltagit på landsbygdsriksdagarna i Lycksele 2008, Sunne 2010 och Ronneby 2012.
I Östergötland beslöt Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) under 2009 att jobba med
landsbygdsfrågorna under namnet ”Fotbollsföreningen – en bygdeutvecklare.”
Vi fann att ca 60 av våra totalt 150 fotbollsföreningar i Östergötland är landsbygdsföreningar. De
inbjöds att delta i detta unika projekt och på en spännande utvecklingsresa på den östgötska
landsbygden.
I de 60 föreningarna finns ca 280 lag med ca 4.500 spelare. Ca 50 av dessa föreningar driver sina
egna anläggningar och resterande 10 har driftavtal med kommunägda anläggningar.
Uppsatta mål
Mål 1: Målet var att vi initialt skulle nå de ca 60 landsbygdsföreningarna.
Mål 2: Målet därefter var att minst 50 % av dessa skulle medverka aktivt i projektet och få besök.
Mål 3: 20 föreningar ska delta i ett lokalt Leaderutvecklingsprojekt.
Projektets syfte
- Projektet har varit ett mobiliseringsprojekt, som avsett att mobilisera landsbygds-föreningarna till
att i senare skede via Leaderprojekt utveckla sin verksamhet
- Fotbollen i Östergötland ska bidra till att stärka landsbygdens överlevnadskraft genom att stimulera
och entusiasmera förbundets landsbygdsföreningar att bygga en landsbygd med attraktionskraft
och en långsiktig uthållighet.
- Fotbollen i Östergötland ska finna nya möjligheter inom verksamhets- och anläggnings-områdena
för att ta ett större ansvar för bygdens totala utveckling.
- Föreningarna ska stimuleras till att ta på sig rollen som lokal utvecklingsgrupp alternativt söka ett
nära samarbete på de platser där sådana redan finns.
- Fotbollsföreningarna på landsbygden ska få en roll av tillväxtmotor.
Organisation
Ledningsorganisationen för projektet har sett ut enligt följande:
Projektledare: Ibrahim Beganovic,
Styrgrupp: Bengt Samuelsson, Anders Bengtson, Jan Andersson, Thomas Kölnäs och Daniel Ekvall,
samtliga ÖFF samt Kjell Augustsson, Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.
Referensgrupp: Länsstyrelsen, Östsam, Länsbygderådet, samt 1 repr. för resp. Leaderområde.
Projektperiod
Projektperioden blev först 20091101 – 20110630 och förlängdes t o m 20121231. En projektledare
har varit anställd på halvtid för perioden.
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Uppnådda mål
Vid projektets start definierades 60 av Östergötlands 150 fotbollsföreningar som tillhörande
landsbygd enligt EU:s definition.
Mål 1 var att alla 60 skulle kontaktas i projektet vilket både har gjorts via mail och per telefon av
projektledaren.
Mål 2 var att 50 % av föreningarna – alltså 30 st) – aktivt skulle delta i projektet. 37 föreningar har
aktivt deltagit i projektet.
Mål 3 var att 20 av de 60 föreningarna skulle delta i ett lokalt Leaderutvecklingsprojekt. Detta har
10 föreningar gjort. Fornåsa IF, Lotorps IF, Skärblacka IF, Väderstad IK, Västerlösa GoIF, Brokinds
IF, Degerön/Godegårds IF, KickBack i Söderköping, Sonstorps IK samt Västra Husby IF.
Dessutom har sex skärgårdsföreningar – Bråvalla IK, Dagsbergs IF, Kuddby IF, Kättinge IF,
Stegeborgs IF och IK Österviking – deltagit i ett lokalt utvecklingsprojekt för ungdomsfotbollen.
Ett 20-tal föreningar har drivit ett lokalt projekt för energieffektivisering på sina anläggningar och
för detta fått 300.000 kr i bidrag ur Svenska Fotbollförbundets och EON:s Energifond.
De är Grytgöls IK, Västerlösa GoIF, Slätmons BK, Sonstorps IK, Sturefors IF, Kvarsebo IK, Rimforsa
IF, Tjällmo IF, Kuddby IF, Skärblacka IF, Malexanders IF, Horn-Hycklinge IF, Stjärnorps SK,
Borggårds IK, Kisa BK, Loddby IF, Igelfors IF,

Näridrottsplatsen i Fornåsa har byggts för hela bygden och för gemenskap, hälsa och kultur,
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Föreningsröster om projektet
Hur uppfattade du introduktionen/informationen av projektet?
Den väckte nyfikenhet.
Bra att den fanns på hemsidan.
Informativ och bra. Man fick en bra inblick i projektet, vad det stod för och vilka möjligheter
det fanns.
Bra att projektledaren fanns som bollplank under perioden och kunde komma ut och
informera oss i vår klubblokal.
Fick en bra inblick i Leader. Hade god hjälp av informationen i det fortsatta arbetet.
Hur uppfattade du kontakten med ÖFF under projektet?
I början så körde vi på egen hand men efterhand togs fler kontakter med projektledaren.
Den har varit bra och vi har fått hjälp när vi behövt.
Det fungerade på alla plan.
Träffar i kombination med mailinformation har varit heltäckande
Det känns bra att ni från ÖFF jobbar för föreningen, ger handledning och support.
Har projektet haft betydelse för föreningen/ortens utveckling och i så fall hur?
Det har drivit föreningen framåt.
På orten har vi samarbetat med varandra mer än vanligt, vilket fört byn framåt.
Svårt att säga när det gäller orten,. För föreningen har det inneburit ny energi och nya idéer.
Absolut, det har fått bygden och föreningen att leva upp. Kommunen har också blivit mer
aktiv än tidigare tack vare våra aktiviteter.
Den har väckt frågor i föreningen som förmodligen inte annars skulle lyfts upp på agendan.
Byarådet fick bättre fart tack vare projektet.
Absolut. Vi på orten har samordnat oss bättre och kunnat driva frågor för ortens bästa.
På olika vis. För verksamheten i föreningen har det betytt att vi har fått in nya kulturer samt
personliga relationer mellan ungdomsspelarna. För föreningen goodwill både på orten men
också på andra orter.
Är det skillnad på samarbetet mellan föreningarna/organisationer på orten nu än det
var tidigare? Ge några exempel.
Vi samarbetar mer och kompletterar varandra på orten.
Föreningen har fått mer kontakt med byalaget. Har blivit klart bättre än tidigare. Vi hjälps åt
bättre på orten.
Samarbetet har blivit mer konkret och gränsöverskridande. Nu finns det en aktivitet som vi
inte hade tidigare - ”Väderstadsdagen”.
Betydligt bättre än tidigare. Har utmynnat i att vi arrangerar en gemensam dag som heter
”Skördefesten”.
Ja, avsevärt. Vi träffas regelbundet 7 föreningar i byalaget och diskuterar hur man ska
utveckla orten.
Ja, vi har dragit igång aktiviteter gemensamt som t.ex. bredband genom byalaget.
Nej, inget kännbart men det uppskattas av ortsborna att föreningen engagerar sig och ordnar
med aktiviteter.
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Har projektet skapat mer medvetenhet när det gäller att vara energismart om er
anläggning och i så fall hur?
Ja, det har påskyndat vårt tänk att energieffektivisera våra lokaler och bli mer energismarta.
Föreningen blev mer medveten om sina kostnader och att man kunde göra åtgärder för att
minska dom och var man kunde söka pengar för investeringarna.
Vi hade kommit långt i vårt energitänk innan projektet men självklart har vi fått draghjälp
och nya infallsvinklar.
Ja, vi har klart mer diskuterat frågan på våra styrelsemöten än förut, men tyvärr inte kommit
till skott med åtgärder.
Hur uppfattar ni kontakten med Leader-kontoren?
I de första kontakterna fungerade det mycket bra. Sämre med servicen i slutskedet.
Tagit lång tid från fråga till att få svar och hjälp av Leader.
Vår kontakt med Leader har varit sparsam. Den lilla kontakten vi har haft har känts
omständlig och småkrånglig när det gäller redovisningar och dokumentation.
Fantastisk bra. Det krävs mycket pappersarbete och där fick vi hjälp av Leader.
Fungerat bra. Vi har fått den hjälp som vi har behövt.
I början var det bra. Vi fick den hjälp som vi behövde men sen blev det sämre i och med att
verksamhetsledaren slutade.
Fungerat bra. Inga konstigheter. Fått bra stöd hela tiden.
Hur vill din förening att ÖFF ska arbeta vidare med att stötta landsbygdsföreningarna?
Informationstillfällen kan förläggas mer geografiskt.
Att få mer hjälp till att påverka kommunerna i fotbollsfrågorna.
Har inga konkreta förslag men det finns en stark oro för flick/damidrotten och i synnerhet
fotbollen i kommunen. Inom en snar framtid har vi inga lag i serieform.
Att fortsätta med att informera om möjligheterna med Leader samt visa upp de goda
exemplen.
Stötta ungdomsverksamheten och lokala utbildningsmöjligheter för spelare.
Att fortsätta informera och hjälpa föreningarna om möjligheter att söka pengar till projekt.
Inför nya spelformer, kanske landsbygdsserier.
Tips, idéer och utbildning så att föreningar tänker långsiktigt och uthålligt
(föreningsutveckling)
Skapa bättre yttre förutsättningar för att bedriva fotboll.
Fortsätta med information och stöttning när det gäller energismart förening
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Två utvalda föreningsbesök av 60
Under projektperioden har projektledaren gjort ett 60-tal föreningsbesök. I den
övervägande delen har föreningarna själva tagit initiativ till att träffas. På mötena har
diskuterats föreningens idévision, vilka resurser man har i föreningen och möjliga
samarbetspartner på orten. Vilken nytta och för vilka genomförs idén på orten och vem
gör vad inför nästa träff har också diskuterats.
Västra Husby IF har aktivt bidragit till att skapa en bra och utökad samverkan mellan
föreningarna på orten.
Väderstads IK har genomfört ett brett projekt som utvecklat hela orten.

Västra Husby IF
En härlig anläggning med en klassisk inramning av åker och skogsmark runt
fotbollsplanen. Klubbstugan var inte av det traditionella snittet utan en bygdegård
(Hylingegården) som var kanonfräsch. Jag informerade som vanligt och sen tog Peter
(styrelsemedlem) vid och gick igenom föreningens idéer.
Föreningen har en klar och tydlig ambition att bredda sin verksamhet samt ansvarsområde
förutom fotbollen på orten. Man har också insett att man inte kan genomföra sina idéer
bara genom föreningen utan måste få andra föreningar, organisationer och människor på
orten att engagera sig i genomförandet.
2011 var man initiativtagare till Västra Husby-dagen där man tillsammans med andra
föreningar på orten erbjöd ortsbefolkningen att pröva på olika fritidsaktiviteter och lite
andra jippon och det var mycket lyckat
Kommunen har frågat föreningen om den är intresserad att driva fritidsgården i egen regi
men man är avvaktande till frågan. Efter att vi diskuterat frågan så kom vi fram till att
Västra Husby IF skulle bjuda in föreningslivet på orten att dela på ansvaret att driva
fritidsgården. Fritidsgården kan vara den gemensamma aktiviteten som inleder och
underlättar det framtida samarbetet mellan föreningarna på orten.
Samarbetspartner på orten kan vara kyrkan – hembygdsföreningen – golfföreningen –
friluftsfrämjandet - släktforskningen – bouleföreningen
Vi enades om att det första steget var att bjuda in föreningarna att vara med att starta upp
fritidsgården och skulle det inte fullt upp fungera så kommer man kalla in föreningarna
som var med och planerade Västra Husby-dagen till ett möte. D’r skulle man berätta om
sina idéer samt föreslå att bilda ett byaråd som ska jobba med en vision och utveckling
av orten.

Väderstad IK första mötet
En söndag morgon bjöds projektledaren till möte med Väderstad IK. Föreningen hade
flyttat från klubblokalen vid E4 till gamla simhallens lokaler och fått en stor och fräsch
lokal som dom också delar med PRO. Jag informerade i sedvanlig form om projektet och
Leader innan vi tog en runda med deltagarnas funderingar och frågor.
Samarbetsparter på orten fanns det en hel del och några var med på mötet som byalaget,
PRO, svenska kyrkan och hembygdsföreningen. Föreningen tog efter mötet kontakt med
politiska partier, folkungakyrkan, skolan för att se om de var intresserade att vara med.
Efter att ha diskuterat utkristalliserades ett antal idéer som de närvarande ville genomföra
på orten. Det handlade om en konstgräsyta (7 manna) , boulebana för de gamla att ha som
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sin samlingspunkt, upprusta toaletter och andra utrymmen på den gamla dansbanan
”Enga”, ett fritidscenter för ungdomar där dom kan bedriva de nya sporterna skate och
inlines och motorikbana i anslutning till skolan. Mötesdeltagarna tyckte också att det var
viktigt att man tog kontakt med privata företag på orten och informerade om sina idéer
samt förhöra sig om hur företagen kan engagera sig för utvecklingen av orten eller
eventuellt vara med i några av projekten som kommer att startas upp.
De inblandande var överens om att det var viktigt att man fick in alla idéer under en och
samma vision för orten, annars skulle risken vara stor att några av idéerna inte kom att få
stöd hos Leader Folkungaland för genomförandet. Mötesdeltagarna enades om att
beskriva en vision för orten och bjuda in fler samarbetsparter. Projektledaren fick i
uppdrag att kontakta Leader Folkungaland (Mantorpskontoret) och informera dem om
Väderstads idéer.

Väderstad IK andra mötet
Väderstad IK och byalaget bjöd in projektledaren att vara med som bollplank och hjälp
när de diskuterade ramarna för sin projektansökan. Staffan Rockler som var
sammankallande informerade mig om deras tankar och var de var i processen. Det
handlade om fyra projekt som skulle sammanföras till en vision för orten. Upprustning av
”Enga” en dansbana, motorikbana vid skolan, konstgräsplan och cykelpark för ungdomar.
Efter att ha diskuterat olika infallsvinklar, för och nackdelar, kom vi fram till att det bästa
är att göra en förstudie av de fyra objekten och få ett underlag för att kunna beskriva
visionen för orten. Ett studiebesök på Sankt Anna Näridrottsplats planerades in. Staffan
(Väderstad IK) och en från byalaget tog kontakt med Leader Folkungaland
(Mantorpskontoret) för samtal om hur man kan få hjälp med en förstudieframställan.

I Väderstad ingick en motorikbana invid skolan i projektet Väderstadslyftet.
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Stad och Land
Personer med utländsk bakgrund har svårt att komma ut i den svenska landsbygden. Dels för att
de inte har vetskap om landsbygden men också att det finns föreställningar och fördomar som
gör att de inte tar behövliga kontakter. När det gäller landsbygden handlar det mer om
föreställningar och fördomar man har om staden och människorna med utländsk bakgrund som
gör att man inte tar kontakten.
Att mötas och ha gemensamma aktiviteter kan avdramatisera de föreställningar och fördomar
båda sidorna har om varandra. Möten kommer också i ett kort perspektiv påvisa utbud och
möjligheter som landsbygden har. På lång sikt kan de öka närturism, inflyttning och
företagsetablering. För stad och invandrare handlar det om integration och en inblick i det
svenska samhället.
Hemgårdarnas BK – Brokinds IF
Under ett års tid har två fotbollsföreningar Hemgårdarnas BK och Brokinds IF diskuterat
formerna hur ett samarbete mellan föreningarna ska se ut. Den gemensamma nämnaren och
plattformen för föreningarna är fotbollen men det är också viktigt att inte fokusera bara runt
fotbollen utan att man har roligt tillsammans med sociala aktiviteter.
Våren 2012 organiserades den första gemensamma aktiviteten av Brokinds IF. Ungdomslag från
Brokinds IF och Hemgårdarna BK hade en gemensam aktivitetsdag med fotboll men också
sociala aktiviteter och gemensamma måltider.
Under sommaren fortsatte samarbetet med att ungdomslag från Hemgårdarnas BK var med i en
cup som arrangerades av Brokinds IF. Under hösten 2012 medverkade lag från Brokinds IF i
Hemgårdarnas 50-årsjubileum.

När ungdomarna från Hemgårdarnas BK och Brokinds IF träffas på den idylliska anläggningen
i Brokind går det åt rejält med mellanmmål.
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Tio Leaderutvecklingsprojekt
-

Fornåsa IF – projekt mötesplats Fornåsa. En näridrottsplats med utomhusgym samt
grillplats har byggts och är tillgänlig för hela bygden där gemenskap, hälsa och kultur är
gemensamma nämnare. Samarbetspartner på orten är Fornåsa IF, Fornåsa Tennisklubb,
Fornåsa Bygdegårdsförening, Betelförsamlingen, Svenska Kyrkan, Fornåsa - Lönsås
Hembygdsförening, Fornåsa Ungdomsgård, PRO, Fornåsa Syförening samt Fornåsa
skola. Den totala projektkostnaden var 1.679.000 kr

-

Lotorps IF – projekt Allaktivitetshus på idrottsplatsen. En mötesplats för alla åldrar men
först och främst för ungdomar att träffas och ha olika aktiviteter som ger dem en
meningsfull fritid.

-

Projekt Damfotbollens framtid Syftet var att bilda en ny damfotbollsförening i
samverkan mellan de fyra föreningarna Skärblacka IF, Kimstad GoIF, Norsholms IF och
Vånga IF. Målet var att skapa förutsättningar för en stabil framtid för damfotbollen i
kommundelen med både bredd och topp. Namnet på den nya föreningen blev Peking
Västra.

-

Väderstad IK – projekt Väderstadslyftet. Ny konstgräsplan 7-manna, motorikbana invid
skolan, upprustning av festplatsen Änga för ca 1,5 milj kr. Väderstads IK, byalaget och
hembygdsföreningen har samverkat. Leader Folkunga, Östergötlands Idrottsförbund och
Väderstads IK har bidragit till finansiering.

-

Västerlösa GoIF – projekt Må bra i Västerlösa. Att skapa en samlinspunkt för alla i
familjen oavsett ålder eller kön. Må bra -projektet ska kunna erbjuda olika aktiviteter
såsom gymträning, gångträning, löpträning, utegymnastik, skridskor och fotboll.
Västerlösa GoIF, Bygdegårdsföreningen, Scouterna, Svenska Kyrkan och Röda Korset
har samverkat i projektet.

-

Brokinds IF – förstudie ang aktivitetsplats i Brokind.

-

Degerön/Godegårds IF – förstudie Företagens Hus.

-

KickBack i Söderköping – förstudie rekreationscentra Ämtö.

-

Sonstorp IK – förstudie rastplats Sonstorp.

-

Västra Husby IF – förstudie Starta ett byalag i Västra Husby

Kustbollen
De sex skärgårdsföreningarna – Bråvalla IK, Dagsbergs IF, Kuddby IF, Kättinge IF,
Stegeborgs IF och IK Österviking – har gått samman för att utveckla sin ungdomsfotboll. Det
har bl a inneburit samverkan mellan ålderslag, gemensamma träningar och utbildningar.
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Ett 20-tal energiprojekt
Svenska Fotbollförbundet och EON har under 2011 och 2012 delat ut ca 4,5 milj kr till
landsbygdsföreningarnas energieffektivisering.
I Östergötland har ett 20-tal föreningar fått ca 300.000 kr i bidrag för att minska sitt elberoende.
Vi redovisar ett av dem.
Sonstorps IK
Klubbens anläggning Stråkvads IP består av två 11-mannaplaner, en fem-mannaplan, klubbstuga
med 3 omklädningsrum, bastu och kök och en äldre byggnad med omklädningsrum och förråd.
Klubbstugan var försedd med mekanisk ventilation och direktel. Detta har konverterats till
vattenburet system och radiatorer och konvektorelement. Varmvattenuppvärmningen har
kompletterats med solpaneler.
Nytt pannrum har byggts för en ny bergvärmepump som installerats och gjort det möjligt att ta
bort de eluppvärmda varmvattenberedarna och ersätta dem med en ackumulatortank på 1.000
liter som värms via värmepumpen och solpanelerna.
Total kostnad har varit 196.000 kr och finansieringen har skett med eget kapital 106.000 kr, lån
65.000 kr och bidrag från Energifonden 25.000 kr.
Beräknad besparing per år: 17.000 kwh á 1,375 kr = 23.000 kr = 50 % av tidigare kostnad.

Fornåsa har fått en näridrottsplats belägen mitt i samhället.
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Vunna erfarenheter
-

De enskilda föreningarna har visat sig ha stora behov av stöd och råd.

-

Föreningarna har varit mycket positiva till det projektstöd de fått.

-

Många goda exempel har kunnat påvisas, lyftas fram och spridas till andra föreningar. Detta
har gjorts dels vid ett allmänt erfarenhetsutbyte den 27/10 2010 med 17 föreningar och 35
personer närvarande och dels vid en liknande träff den 2/2 2011 med 20 föreningar och 51
personer på plats.

-

Samverkansmöten med andra intressenter har visat sig vara viktiga för landsbygdsföreningen
och dess omnejd, vilket också skett i stor utsträckning.

-

Projektledaren har fått bistå med stöd och råd vad gäller finansieringsmöjligheter, prioritering
av idéer, samverkan med andra, kontakter med Leaderkontoren, paketering av idéer och hur
föreningen ska arbeta i praktiken med projektet.

-

Det krävs tid att genomföra förändringar i den enskilda ideella fotbollsföreningen. Processerna
tar extra lång tid genom den demokratiska förankringen i en ideell förening. Det kräver
många kontakter för projektledaren.

-

Under alla kontakter med föreningarna under 2010 visade det sig att de hade ett stort behov
av att energieffektivisera sina anläggningar. Därför beslöt vi att under 2011 och 2012 arbeta
med konceptet Klimatsmart förening tillsammans med de kommunala energirådgivarna och
Energikontoret Östra Götaland.

-

Detta blev delvis ett nytt spår inom ramen för det pågående projektet. Två energiprojekt
redovisas separat.

-

Det har varit strategiskt viktigt att ha en projektledare som samordnat alla delar och informerat
föreningarna om tillgängliga möjligheter.

-

Projekten har fått bygderna och föreningarna att leva upp.

-

Samarbetet på orterna har blivit gränsöverskridande och konkreta.
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Landsbygdsprojektets övergång
till ÖFF:s ordinarie verksamhet
Landsbygdsprojektet har vid årsskiftet 2012/2013 pågått i 3 år och 2 månader.
Projektledare har varit Ibrahim Beganovic.
Styrgruppen har bestått av: Bengt Samuelsson, Anders Bengtson, Janne Andersson, Thomas
Kölnäs, Daniel Ekvall samtliga ÖFF och Kjell Augustsson som formell repr för ÖIF/SISU.
Projektledaren har varit sekreterare.
Referensgruppen har bestått av repr från länsstyrelsen, Östsam och de fyra Leaderkontoren.
En viktig del i förutsättningarna för projektet var hur det vid sitt slut skulle bli en del i ÖFF:s
ordinarie verksamhet.
Efter ett möte med Länsstyrelsen den 13/8 2012 fick vi beskedet att det i nuläget inte finns
pengar för någon ytterligare förlängning.
Ny arbetsgrupp fortsätter
Östergötlands Fotbollförbunds styrelse beslutade därför den 5/9 2012:
Att tillsätta en arbetsgrupp även med några föreningsrepresentanter för att främst under 2013
arbeta vidare med följande uppgifter:
1) Följa upp pågående projekt som ännu inte gått i mål hos Leader.
2) Fortsätta arbetet med energifrågor och informera och stötta föreningarna med detta.
3) Ansvara för de framtida kontakterna gentemot SvFF:s styrgrupp och aktuella
länsorganisationer.
4) Att uppmuntra och utbilda föreningarna i ett mer entreprenöriellt tänkande.
5) Att ev skriva en ny ansökan under 2013 till länsstyrelsen.
6) Följa upp den modell med lokala utvecklings- och entreprenörcheckar som
Västergötlands FF arbetat fram med sin länsstyrelse.
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Ekonomisk sammanställning 2009-11-01 — 2012-12-31
Intäkter
Bidrag
Egeninsats

1 200 000
150 000
1.350 000

Kostnader
Kontorskostnader; lokalhyra, tel , mobil , data , trycksaker, porto etc
Möteskostnader
PR-mtrl, presentationer och dokumentation
Lön
Soc avg
Bilersättning personal
Ersättning förtroendevalda
Bilersättning förtroendevalda
Konferenskostnad
Övrigt

-300.000
-55 000
-50 000
-600 000
-200 000
-45 000
-35 000
-10 000
-30 000
-25 000
1.350.000
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