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Sammanfattning
Under LiTHe Vilses verksamhetsår 2018/2019 har bland annat stadgarna uppdaterats, NSM
har åter kommit på kartan för vilseåret och ett nytt samarbete med Studenthälsan har skapats.
Det finns även möjlighet för medlemmar att numera skicka in och få stöd för att arrangera
spontanevenmang vilket kan främja föreningens tillväxt och ge utrymme för ny energi och
kreativitet.

Träningar
Under året har LiTHe Vilse arrangerat flera olika träningar. Ansvaret för dessa träningar har
fördelats på föreningens medlemmar och har i första hand bestått av
teknikträningar i Ryd- och Vallaskogen, men har också varit deltävlingar i Höst-,
Winter-, och Vårcuperna samt klubbmästerskap. Höst-, Vårcup och klubbmästerskap har,
med undantag för Höstcupsfinalen, arrangerats på kartor utanför Linköping. Detta år
arrangerades inget Lång-KM. I samarbete med LiTHe Syra och LiU Elitidrott har även
intervall-, distanspass och rockgympa genomförts. Segrare i klubbmästerskap och cuper visas
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Utöver träningar arrangerades under året även ett skidläger i Orsa i slutet av januari
där 30 medlemmar deltog. Det genomfördes även ett vårläger i samband med tävlingarna
Pan-våren i skåne där 11 medlemmar deltog.

Sociala aktiviteter
Under verksamhetsåret 18/19 har ett flertal sociala arrangemang genomförts för att främja
gemenskapen i föreningen.
Kräftskiva
I början av hösten hölls en kräftskiva på innergården mellan OL1 och OL3 för att umgås
tillsammans efter sommaruppehållet och sjunga “Våran kräfta”. Både nya och gamla
medlemmar deltog. Festansvarig stod för samordning av arrangemanget och deltagarna fick
ta med sig egen mat och dryck.
Höstfesten
Den 13:e oktober gick den årliga Höstfesten av stapeln. I år genomfördes sittning och
eftersläpp på Kårhuset Kollektivet (KK) efter en dag full av aktiviteter, KM i Ploj-OL och
fulvinslekar på Skålland. 48 vilsare deltog på sittningen och trevliga gyckel framfördes av
styret, Phitau och Medsex.
NSM
I början av november arrangerades NSM i Trondheim. Våra norska vänner ordnade med
sovplatser i en gympasal och en rad olika tillställningar i form av nattsprint, pub, långdistans
med vätskestation och bankett med eftersläpp. 23 st vilsare åkte hela vägen upp till
Trondheim med storbuss som reseledarna Emil Rankka och Henrik Hamrefors hade ordnat.
Maskeraden
Innan alla åkte hem på julfirande anordnades Vilses andra större sittning för året, nämligen
Maskeraden. Ungefär två veckor innan hölls ett temasläpp i C4 där vinnarna i ett musikquiz
kammade hem fribiljetter till festen och temat Disney presenterades. Denna gång hölls festen
i Kärna mosses scoutstuga. Sittningen ägde rum 15:e december och 50 vilsare deltog. Det
bjöds på potatissallad, köttbullar/falafel och tomater. Till efterrätt fick deltagarna en mugg
fylld med godis. Vinnarna i utklädnadstävlingen var Hugo Lindell som Buzz Lightyear och
Karin Sjögren som Merida från Modig.

Vilsegalan
Den 8:e februari var det dags för Vilses sista stor sittning. 30 vilsare deltog på en finsittning
på Kårhuset Kollektivet (KK) med efterföljande eftersläpp på samma plats. Under middagen
prisades och uppmärksammades flera vilsares prestationer under det gångna året. Vinnarna av
de olika kategorierna utsågs av en jury på förhand, förutom “Årets Vilsare” som avgjordes
efter en sluten omröstning på sittningen. Under sittningen bjöds det på flera tacktal av
pristagarna, gyckel från QQQ och filmvisning av styrets film.
Vinnarna av kvällens priser:
Årets arrangemang: Elin och Moa Svensson
Årets kvinnliga idrottare: Jeanette Jönsson Hellstadius
Årets manliga idrottare: Johan Hagströmer
Årets nykomling: Emma Forsberg
Årets prestation: Sven Engström
Årets solstråle: Johan Eklund
Årets Vilsare: Sara Nordvall Forsberg
ÖL-OL
ÖL-OL arrangerades den 18:e maj i Vallaskogen av Emma Forsberg, Henrik Hamrefors och
festansvarig. 56 vilsare deltog på denna tillställning, mer eller mindre utklädda efter
djurtemat. Segrare var Sven Engström i herrklassen, Jeanette Jönsson Hellstadius i
damklassen och Sara Nordvall Forsberg i handikappklassen. Efter tävlingen bjöd styret på
grillad korv och snacks. Nytt för i år var försäljning av ett ÖL-OL-märke som blev mycket
populärt.

Styrelsearbete
Styrelsen har under året genomfört tio protokollförda möten inklusive års- och valmöte.

Ekonomi
Verksamhetsåret för LiTHe Vilse Orientering resulterade i ett positivt resultat på 2502,89
kr. Enligt budget skulle LiTHe Vilse nå ett negativt resultat för att kompensera tidigare års
vinster. Avvikelsen kan tillskrivas ovanligt billig lokal för maskeraden samt att inte alla
chaufförer begärde ut den budgeterade reseersättning för resorna till skid- och vårläger.
De berörda chaufförerna fick flera påminnelser men skickade trots detta inte in reseräkningar
vilket tolkades som att de inte var intresserade. Beslut togs att inte notera det som en skuld.
Personer, belopp och beslut om huruvida de berörda chaufförerna skall få ersättning lämnas
till styrelsen för nästkommande läsår.
Under året subventionerades resan till NSM, vårlägret samt skidlägret.

Under året hade föreningen totalt 145 betalande medlemmar samt tio
hedersmedlemmar. Vilket innebär en ökning med 8 medlemmar från förra
verksamhetsåret.

Övrigt
Föreningen har fokuserat på att välkomna nya medlemmar till LiTHe Vilse och har
medverkat vid Kalasmottagningen för att visa upp föreningens aktiviteter och gemenskap
samt delat ut flyers om föreningen. Där fick nya studenter erbjudandet om att komma på en
uppstartsträff där det förklarades mer ingående vad föreningen har för aktiviteter och sociala
sammanhang.
Under året har föreningen haft ett samarbete med Studenthälsan och Fredrik Wandus genom
föreläsningar om bland annat mental träning. Föreningens medlemmar har fått vara delaktiga
med vad som ska tas upp på dessa föreläsningar och vi har även sponsrats av Gainomax i
form av energibars på dessa events. Det har varit ett lyckat koncept där medlemmarna har fått
chansen att diskutera med Fredrik och ställa frågor under tiden.
I december månad anordnade styrelsen en lucköppning på Instagram med ett koncept att
skapa “memes” där det öppnades en meme varje dag.
Under våren 2019 fick LiTHe Vilse möjligheten att samarbeta med Linköpings studentspex.
Vilses medlemmar fick ett rabatterat pris på biljetterna för vårens föreställning och kunde gå i
en gemensam grupp på en av föreställningarna, vilket var uppskattat av medlemmarna.
Valmötet var också en punkt som förändrades under våren 2019, där detta möte blev framlagt
i schemat och genomfördes tidigare under våren jämfört med tidigare år. Detta var ett bra
koncept och gav nya styrelsen chansen att komma igång i tid och skapa en god struktur inför
höstens hektiska arbete.

