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Sektionernas, kansliets och styrelsens resultat
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Kansliet

Kansliet
• Har en känsla av att arbetsfördelningen mellan dom olika
sektionerna kan förbättras, vet inte exakt vad dom gör men det
är en känsla bara.
• Se över öppet tiderna.. tror det är en viktig fråga för att få ett bra
och effektivt kansli.
• Tillgängligheten, hade varit bra med en till öppen kväll eller ett
kortare helgpass. Svårt att komma dit och lämna kvitton eller
dylikt. Fast bäst av allt hade varit att kunna lämna det digitalt.

Styrelsen

Styrelsen
• Det funkar bra.
• Inget att klaga på. Kanon enligt mig. Tyvärr är jag en sådan
person som allt anser att saker kan bli bättre. Därför 4 (men
väldigt nära 5 är det)
• Jag anser att styrelsen gör ett bra jobb och ser inte direkt att
något kan förbättras. Föreningen går framåt och mer kan jag
inte begära.
• Tätare dialog med, och högre kravställning på de underliggande
sektionerna för att skapa mer samarbete och synergieffekter.

Fotboll

Fotboll
• Vore bättre med en mer kontinuerlig styrelse.
• Funkar säkert bra.
• Fler involverade i sektionen. Lite mer inlägg från sektionen på
hemsidan. Samt uppdatera kontaktpersoner på hemsidan! Nu
måste allt slussas via kansliet, och tror kansliet har en del att
göra ändå.
• Den fungerar väldigt bra, alla drar åt samma håll.
• Få fler engagerade i grupper för omhändertagande av Lunda.

Hockey

Hockey
• Mer kommunikation speciellt till A-Laget om vad som händer. Lätt fixat med ett
litet inlägg om det som kan vara aktuellt på våran Grupp som vi har på Facebook.
Man kommer att behöva värva spelare om vi ska ha något A-Lag nästa säsong.
• Lite lika fotbollen, behöver fler som är involverade i sektionsarbetet. Rekrytering
på domare de finns för få.
• Den känns väldigt spretig och det är väldigt många som bara tänker på sig själva
och sitt lag, väldigt många olika tyckare som gör att det är lite moment 22 inom
hockeyn.
• Jag tror att det behövs ett omtag om seniorhockeyn ska överleva. De flesta
spelarna är inte beredda att lägga den tid och energi som förväntas i nuvarande
upplägg av ledning och sektion. Utan spelare inget lag vilket kan få tuffa
konsekvenser för ungdomshockeyn rent ekonomiskt.
• Mer och tydligare info för att locka nya att börja på ishockey i Östervåla, tex
hockeyskolan.
• Oklart har ej med dem att göra. Ser bra ut utifrån iaf

Skidor

Skidor
• Funkar säkert bra.
• Har inget att klaga på här heller. Ska vara lite mer inlägg på
hemsidan. Annars är det bra go i den gruppen.
• Har verkligen 0 insyn i skidorna, men den består av eldsjälar rätt
igenom så jag kan inte tänka mig att den fungerar annat än
kanon!
• Stort engagemang och roligt att de växer!

Gymnastik

Gymnastik
• Funkar säkert bra.
• Hör inte så mycket från dem. Är det stängt pga pandemin? Senaste
inlägget på hemsidan är från 20/10-2018.. Så bra om de kan få igång
lite inlägg på hemsidan också. (Ser ut att vara en tunn trupp i
sektionen där med, om det räcker? Annars fler involverade där
kanske!)
• Har inte någon koll alls på gymnastiken.
• Synd att de inte kan ha pass för motionärer som tidigare eftersom
det är tufft att få tider i sporthallen. När både ÖKK och privata
aktörer kör mer och mer pass blir det tuff konkurrens också.
• Oklart har ej med den att göra.

Festsektion

Festsektionen
• Även fast det har varit en pandemi så kan man göra mindre
saker som kan generar pengar till föreningen.
• Hör inget, ingen ”reklam” osv och förstår att det är svårt i
dagens samhälle. Men lite uppdaterar här och där tror jag skulle
uppskattas. Man är ju nyfiken om det blir något galej i sommar
:)
• Ett gediget arbete, känns som att dom kanske tar sig lite vatten
över huvudet ibland och har lite för hög tro på
folktillströmningen.
• Svårt att säga pga covid.

Vad ska ÖIF satsa mer på under 2022?
• Vi lägger mycket pengar på alla anläggningar och det är ju bra. Jag tror
däremot att man skulle må bra som förening om man försöker lägga lite
mera krut på det som vi faktiskt håller på med, alltså idrotten. T. Ex en sån
liten sak som att tejp för klubbor, benskydd och fotbollsbenskydd finns på
plats. Uppdaterade sjukvårdsväskor. Det finns många små saker som kan
göra mycket.
• Samarbete mellan sektioner med ex fys.
• REKRYTERING: Sektioner Aktiva i alla grenar Domare både
fotboll/ishockey Det tycker jag vi skall ha super fokus på!
• Lokaler och anläggningar.
• Utveckla ungdomsidrotten, det arbetet görs ju redan men det måste
fortsätta!
• Konstgräsplan, en till två välbesökta Skogsvallenkvällar och multibanan!
• Vi är på rätt väg som det är. Ekonomin under kontroll. Möjligen att få in fler
barn i verksamheten så att seniorverksamheten är tryggad med egna
produkter där. Det kräver kanske att det finns mallar för att dra igång ett
nytt lag för första gången i yngre åldrarna.

