
                                                      
 

 
Samverkan mellan föreningar och företag i Rejmyre 
 
Möte 2020-02-10 kl. 18.00 på Rejavallen. 

Närvarande: Stefan Engdahl, Stefan Peterson Reijmyre IF (RIF). 

                     Patrik Lindergren Rejmyre Jaktskytteklubb (RJSK).  

                     Per Nilsson, Bert Kindåker Rejmyre Byaråd. 

 

 

Inbjudan att delta i mötet hade lämnats av Byarådet till 10 föreningar/företag. 

Av olika anledningar infann sig endast RIF och RJSK. Några hade i förväg anmält 

förhinder, några meddelade att de glömt bort mötet, resterande hörde inte av sig. 

 

Per Nilsson började med att informera om anledningen till att Byarådet kallat till möte 

och förutsättningarna för ett samarbete mellan föreningar och företag i Rejmyre. 

Byarådet har ansökt om medel och fått 12,540 kr för att göra en förundersökning av 

intresset bland föreningar och företag på orten.  

 

Under mötet diskuterade man olika områden där samarbete var lämpligt och ett antal 

skilda aktiviteter nämndes. 

Att man kan erbjuda fler kringaktiviteter än enbart träning på Rejavallen ansågs som 

viktigt. Ett weekend- eller veckoläger kan bli betydligt intressantare om det finns fler 

aktiviteter att välja på för både ungdomar, ledare och medföljande föräldrar. 

 

Idrottsföreningen är positivt inställda till att fotbollsläger kan hållas på Rejavallen. 

Stefan Engdahl undersöker till nästa möte om det är möjligt att få tillgång till  

e-postadresser till idrottsföreningar i Östergötland, Sörmland, Närke, Stockholm och 

Västmanland.    

 

Patrik Lindergren (RJSK) upplyste om att blir det aktuellt att använda skjutbanan vid 

Cesars har myndigheterna bara gett tillstånd att skjuta där onsdagar, fredagar och 

lördagar.  

Patrik återkommer och rapporterar vid nästa möte vad RJSK har för uppfattning om 

ersättning för att skjutbanan eventuellt används. 

 

Reijmyre IF har en webbdomän som kan utnyttjas för marknadsföring om det blir 

aktuellt med att anordna lägerverksamhet. 

Bert Kindåker informerade om webbplatsen https://sportscampsweden.se. Det är en 

webbplats som enbart marknadsför erbjudanden om lägerverksamhet för idrott. 

Sportscampsweden skickar, enligt egen uppgift, ut månadsbrev till ca 20 000 

idrottsföreningar.  

 

Då uppslutningen kring mötet från föreningar och företag var lågt beslutades inte något 

datum för kommande möte. Men ska lägeraktivitet komma igång till sommaren i år bör 

vi komma till beslut snarast. Byarådet återkommer med datum för nästa möte.      

 

Bert Kindåker 
            

https://sportscampsweden.se/

