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Styrelsen
Styrelsens ansvarsområde är…
... att upprätthålla ett kontinuerligt engagemang och en övergripande styrning av vårt distrikts
verksamhet vad gäller budget och aktiviteter.
... att hålla en aktiv kontakt med klubbarna, kommittéer, projekt och de arbetsgrupper som driver
vår verksamhet.
... att upprätta vårt distrikts stomprogram, kontinuerligt hålla det uppdaterat och distribuera det till
klubbarna.
... att till våra orienteringsklubbar, på bästa sätt förmedla och förtydliga information från SOFT och
andra organisationer som påverkar vår sport.
... att vara Östergötlands orienterares kontakt gentemot SOFT och framföra våra åsikter där så
krävs.
… att tillgodose klubbarnas behov av utbildning
… att utse ansvariga i arrangemangs- och ungdomskommitén samt rankingansvarig och
webansvarig

Projekt
Projektgrupper tillsätts efter beslut av årsmöte eller styrelse. Projekten skall ha ett klart uttalat mål,
en begränsning i tid och en budget. Rapportering sker fortlöpande till styrelsen.

Valberedningen
Valberedningens ansvarsområde är…
… att förbereda val inför årsmötet
… att aktivt följa styrelsens arbete under verksamhetsåret
… att kontinuerligt föra dialog med klubbarna
… att vara mentorer för styrelsens medlemmar
… att på uppdrag av styrelsen medverka till rekrytering av medarbetare i verksamheten
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Arrangemangskommittén
Arrangemangskommittén ansvarar för…
… att tävlingsprogram upprättas
… att tävlingar genomförs enligt SOFT:s gällande tävlingsregler
… att kartor som framställs i distriktet är enligt gällande normer
… att erforderliga samråd vid arrangemang genomförs med länsstyrelsen
… utlåning av Östergötlands Orienteringsförbunds tävlingsmaterial såsom utrustning för
elektronisk stämpling och erforderlig datautrustning
… för utbildning inom kommitténs verksamhetsområde

Ungdomskommittén
Ungdomskommitténs ansvarsområde är att…
…upprätta och genomföra ett stomprogram för ungdomar och ungdomsledare.
…ansvara för kontakten med klubbarna samt att det rullande schema med arrangörer till olika
aktiviteter följs
…ansvara för att konfirmationsläger annordnas då underlag finnes
…ansvara för att utbildningsbehovet för ungdomar och ungdomsledare tillgodoses
…ansvara för att administrera O-ligan
…ansvara för uttagningar till distriktsmatch, Götalands och USM

Rankingansvarig
Rankingansvarigs ansvarsområde är att…
…ansvarar för rankingfrågor inklusive gallring
…ansvara för SM-uttagning
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Webansvarig
Webansvarigas ansvarsområde är…
…att i dialog med styrelsen utveckla hemsidan
…att kontinuerligt uppdatera hemsidan
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