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Sammanfattning
LiTHe Vilse har under 2019/2020 haft 132 medlemmar, varav 10 hedersmedlemmar. Under
året har föreningen bedrivit sin verksamhet med träningar och sociala aktiviteter som
beskrivs utförligare i kommande två avsnitt. Totalt har LiTHe Vilse anordnat 52 antal
LOK-stödberättigande sammankomster. Föreningen har under verksamhetsåret gjort ett
resultat nära noll vilket förklaras närmare i avsnittet om ekonomin. Corona-pandemin till trots
har verksamheten bedrivits i relativt normal utsträckning med restriktioner på deltagarantal.

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 Rydoch Vallaskogen, men har också varit deltävlingar i Höst-, Winter-, och Vårcuperna samt
klubbmästerskap. Vårcup och klubbmästerskap har, med undantag för sprint-KM,
arrangerats på kartor utanför Linköping. I samarbete med LiTHe Syra och LiU Elitidrott har
även intervall-, distanspass och rockgympa genomförts. Segrare i klubbmästerskap och
cuper visas nedan:
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Ett skidläger planerades i slutet av januari i Säfsen, men ställdes in på grund av snöbrist. Ett
vårläger hölls senare i Västervik där 12 personer deltog.

Social aktiviteter
Under verksamhetsåret 19/20 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 tillsammans med den övriga styrelsen för
samordningen av evenemanget och deltagarna fick ta med sig egen mat och dryck.

Höstfesten
Den 5:e oktober gick den årliga höstfesten av stapeln. I år genomfördes sittning och
eftersläpp på Ryds herrgård, HG, efter en dag fullspäckad med aktiviteter, KM i ploj Ol och
fulvinslekar på Skålland. 64 st vilsare deltog på sittningen och trevliga gyckel framfördes av
styret och Phitau.

NSM
I början av november arrangerades NSM i åbo. Vilses eminenta bokare Moa Gustafsson
fixade boende på ett Hostel i Åbo och våra finska vänner stod för en rad olika tillställningar i
form av nattsprint, pub, långdistans med vätskestation och bankett med eftersläpp. 9 Vilsare
tog färjan över Östersjön till Åbo som även den Moa Gustafsson fixat.

Maskeraden
Innan alla åkte hem på julfirande anordnades Vilses andra större sittning för året, nämligen
Maskeraden. Ungefär 2 veckor innan hölls ett temasläpp på Vilses instagram story som
bestod av en rad ledtrådar som tillsammans ledde fram till temat, som var “de nordiska
länderna”. Denna gång hölls Festen i Linköpings dansstudio. Det bjöds på diverse
gottigheter att äta o dricka. Utklädnads Tävlingen vanns av Arvid Linder som var utklädd till
läppsalva.

Vilsegalan
Den 15:e februari hölls Vilses sista storsittning, nämligen Vilsegalan. 46 stycken Vilsare
deltog i sittningen som hölls på kårhuset kollektivet och sedan var det eftersläpp på
Kravallentine. 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 styret och filmvisning av
styrets film.
Vinnarna av kvällens priser:
Årets arrangemang: Fritjof Axelsson och Henrik Eklund
Årets kvinnliga idrottare: Hanna Hugosson
Årets Manliga idrottare: Johan Hagströmer
Årets Nykomling: Anna Nordholm
Årets Prestation: Amanda Ekblad
Årets Solstråle: Karin Sjögren
Årets Vilsare: Simon Runefors

Styrelsarbete
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten, därtill har Årsmöte och Valmöte arrangerats.
Majoriteten av mötena har genomförts fysiskt i Linköping, men bland annat Valmötet har
genomförts över Zoom. På Årsmötet bjöd styret på fika.

Ekonomi
Verksamhetsåret för LiTHe Vilse Orientering resulterade i ett resultat på -366 kr. Enligt
budget skulle LiTHe Vilse nå ett resultat på -5250. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att
vi inte arrangerade något skidläger. Föreningen erhöll 9 607 kr i LOK-stöd. På balansdagen
hade föreningen totalt kapital på 51 162 kr varav skulderna uppgick till 50 kr. Tillgångarna
bestod av likvida medel på postgirokonto (45 007 kr) och kontantkassa (2660 kr) samt
inventarier i form av klubbtröjor och märken (3 475 kr). Under året hade föreningen totalt 122
betalande medlemmar samt tio hedersmedlemmar. Nytt för verksamhetsåret 19/20 är att vi
köpt in en ny surfplatta samt att vi ändrat till ett billigare avtal med Nordea som även
innefattar ett föreningsbankkort.

Övrigt
LiTHe Vilse närvarade på föreningsmässan Kalasmottagningen för att marknadsföra
föreningen och synas för främst nya studenter. Möjlighet fanns att köpa märken, bli medlem
och delta i en fotoorientering över campus. LiTHe Vilses, LiTHe Syras och LiU Elits
gemensamma upptakt marknadsfördes även på Kalasmottagningen och vinnaren i
fotoorienteringen tilldelades sitt pris där. Föreningen har även varit aktiv på sociala medierna
Facebook och Instagram.
LiTHe Vilse har även varit delaktig i arrangemanget LiU-loppet. Loppet arrangerades
tillsammans med Campushallen och LiTHe Syra under hösten. Vårens lopp ställdes in på
beslut av arrangörskommitén. I arrangörskommitén ingår från Vilses sida Fredrik Johansson.
I höstloppet deltog 310 personer. Under våren arrangerade LiTHe Syra en egen
corona-vänlig variant där Vilsare var välkomna.
Vi hade iallafall inte tur med vädret!

