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2015 ett år med integration i fokus. 

I samhällsvetenskapen och i en politisk debatt brukar begreppet integration beteckna en förening av skilda 

delar till en större helhet. Ordet kan användas för att beteckna ett önskat mål eller tillstånd av enhet som man 

vill nå, men även de processer som kan leda till målet. 

I europeiska sammanhang brukas begreppet "europeisk integration" ofta beteckna de europeiska ländernas 

politiska, ekonomiska och kulturella närmande gentemot varandra, särskilt inom ramen för Europeiska 

unionen. 

2015 var ett år där människor från nödställda länder flydde från sina hem. En enorm flyktingström spred sig 

över hela Europa. Detta är en ofantligt stor apparat att hantera för hela Europa. Hur kommer då OFK och 

Olofström in i denna fråga? Låt mig förklara: Vi som förening har rutinen att integrera sedan 

arbetskraftsinvandringen kom till kommunen. OFK har en bredd som få föreningar kan erbjuda, för gamla 

som unga. I Olofström har vi ofantligt många nationaliteter som vi förenats med. Olofströms kommun bidrar 

aktivt med att rekrytera föreningar och andra aktörer i integrationsfrågan. 

Under sista delen av 2015 inledde OFK diskussion med kommunen om hur vi kunde bidra i ämnet. 

Kommunens aktiva samordnare fick ihop ett 20-tal föreningar som visade intresse! Blir ett spännande 2016 

som vi kan se fram emot. 

OFK:s basketprojekt är ett lysande exempel på hur föreningslivet bidrar med full kraft. Vi engagerar ett 

gäng ungdomar en fredagskväll i veckan. Dessa ungdomar spontanidrottar själva med hjälp av en Facebook 

grupp när tillfälle ges. Problemet vi brottas med är att rekrytera ledare för basketgruppen. Huvudstyrelsen 

har i samråd med en interimsstyrelse bestående av några föräldrar till ungdomarna skapat ett provår för 

basketen. Förhoppningsvis visar det sig att vi under 2016 har en solid basketförening att välja in i OFK som 

en nygammal sektion? Planen är att presentera organisationen under årsmötet 2016, presentera hur året gått 

och hur framtidsplanen ser ut. Sedan är det upp till medlemmarna i OFK att fatta ett beslut i sann 

föreningsanda. 

Huvudstyrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året! 

 

 

                               

 

 

 

                       

Bästa hälsningar, 

Kaj Torikka  

Ordförande              
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 Här är Styrelsen som under året haft 6 protokollförda möten.   
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