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I styrelsen sitter Johan Hagströmer (ordförande), Anna Nordholm (Vice Ordförande),
Johanna Gustås (Kassör), Filip Möller (Festansvarig) samt Emil Grehn och Irmalinn Nilsson
(Träningsansvariga).
Föreningens huvudsakliga syfte, som skrivet i stadgarna, är att främja orienteringskulturen
vid Linköpings Universitet. I detta handlar det om att skapa en gemenskap för alla som vill
börja och fortsätta med orientering i samband med studier vid LiU. För att tillfredsställa detta
ska det erbjudas ett gediget utbud av träningar i samarbete med LiTHe Syra och LiU Elit.
Vidare ska även andra sociala aktiviteter i form av fester och läger erbjudas till föreningens
medlemmar. Utbudet av träningar ska tilltala orienterare på alla nivåer.

Träningar
Träningarna som kommer erbjudas under verksamhetsåret 21/22 är teknikträningar, Höstcup
under hösten, Wintercup under vinterhalvåret och Vårcup under våren. Samt KM i sprint,
medel, lång, natt, stadsmästerskap, ploj-OL, terräng och om möjlighet finns även i skidor och
orienteringsskytte.
För att locka såväl nya som gamla orienterare kommer ett par prova på träningar erbjudas i
början av höst- och vårterminen. Där kommer det finnas någon som välkomnar och förklarar
upplägget på träningarna. Vi ska fortsätta med konceptet att ha en nybörjarbana på Höst- och
Vårcup.
Vilse kommer även att stödja LiTHe Syra angående rockgympan.

Läger
Som komplement till träningarna i Linköping kommer ett skidläger norrut (Orsa?) och ett
vårläger, förslagsvis tävlingsresa, söderut att arrangeras. Under hösten kommer upplägg samt
intresse bland Vilses medlemmar undersökas.

Fester
Ett antal fester kommer arrangeras under verksamhetsåret och först ut är en kräftskiva som
sker i början av höstterminen. Denna arrangeras oftast i närheten av OL-korridorerna och är
en fest där nya och gamla Vilsare träffas och lär känna varandra. I oktober är det höstfest med
ett KM i ploj-ol på dagen och sedan fulvinslekar på kvällen för att avsluta med en finsittning
på HG. I slutet på året blir det stadsmästerskap och en fulsittning, maskeraden.
Vilse-galan är föreningens egna idrottsgala där de mest framgångsrika Vilsare under det
gångna året prisas, den brukar hållas under februari månad. Framåt våren och som avslut på
verksamhetsåret kommer den sedvanliga ÖL-OL tävlingen att arrangeras i en närbelägen
skog till Campus.

Ekonomi
En budget för Vilses verksamhet 2021-2022 har uträttats. Budgetens huvudtanke är att fester
ska vara självfinansierade och att läger subventioneras med ca 15-20 %.
Det är budgeterat ett negativt utfall på ca 9 000 kr. Detta motiveras främst med att föreningen
har en stabil kassa, samt att föreningen de senaste åren haft en trend att hamna på ett positivt
utfall. LiThe Vilse har inget långsiktigt mål av att gå med vinst (och i slutändan betala skatt),
utan att pengarna istället ska spenderas i föreningen. I år får Vilse ett lägre LOK-stöd, då
rockgympan och LiU-elits träningar delas ut varannatårsvis mellan Vilse och LiTHe syra,
vilket även det i viss mån motiverar det budgeterade underskottet.
LiTHe Vilse vann även en prissumma från tävlingen Studentsteget förra läsåret (ca 3 000 kr),
vilken kommer att betalas ut HT21 och användas till verksamheten under kommande läsår.
Dessa pengar kommer bland annat att gå till inköp av snitslar till träningar, ny SI-enhet för att
ersätta den försvunna 32:an samt inköp av ett större förråd av färg till målning av
märkesbacken m.m.
I år har även ett sponsoravtal ingåtts med företaget: IT-Bolaget Per & Per. Detta avtal avser
att sponsra LiTHe Vilses tröjor och jackor i utbyte mot en logga på tröjan/jackan samt att de
ska få hålla en informationskväll för medlemmarna nu under hösten.

Övrigt
Under november månad har fyra lördagskvällar bokats i Rydshallen för att kunna spela
innebandy eller annan inomhusaktivitet. Ideén är att det blir en aktivitet där inte orienteringen
står i centrum utan att det social får ta en större roll på någon av Vilses aktiviteter. Även
stödet till spontanaktiviteter bland Vilses medlemmar kommer att vara kvar för att underlätta
fler aktiviteter av social karaktär. Utöver det har styret en ny idé, att exempelvis arrangera en
cykelfest i vår om möjlighet och intresse finns.

