Remissvar SOFT verksamhetsplan 2014–15
Antaget av ÖOF styrelse 2013-04-29

Östergötlands Orienteringsförbund har fått utkast 1 till ”Verksamhetsplan för svensk orientering”
på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Allmänt
Vi tycker att det är bra att SOFT lämnat förslaget på bred remiss – det gör det möjligt att få
genomslag för den slutgiltiga planen.
Det är rätt att sätta föreningen i centrum, men distriktsförbundens roll behöver också belysas och
kanske stärkas för vissa funktioner, t ex utbildning och elitutveckling.

Avsnitt Framtidsspaningar
Vi tycker att det är en bra beskrivning och analys.
Samtidigt som vi vill slå vakt om rörelsens demokratiska grund och självverksamhet måste vi
acceptera att en del personer hellre betalar för att få motionera än att delta i arbetet. Men då ska
vi också ta betalt för att ”sälja tjänsten orientering”.
Verksamhetsplanen bör tydligare ta upp tråden att antalet barn och ungdomar på 12 år väntas öka
med ca 200 000 (från 1,5 till 1,7 miljoner). Det är en stor grupp att rekrytera.

Verksamhetsplan – Grundförutsättningar
Uppföljning av planen är viktig.
”Idrotten vill” är grundläggande för planen. Men utan en lite fylligare beskrivning av dess roll
och innehåll blir det rubriker som inte säger något till den genomsnittlige läsaren.
Det är bra att rekrytering av personer ”med utländsk bakgrund” betonas starkt. Här vore det bra
om man kan visa upp goda exempel från föreningar.

Verksamhetsidé
Den är väl formulerad.

Värdegrund
Folkrörelsekaraktären och demokratin lyfts fram bra i planen, men den bör betonas ytterligare
genom att ge den en formulering i Värdegrunden med ungefär följande innebörd:
”Vi bygger vår egen organisation på ideell demokratisk grund.”
Kommentar: Formuleringen ”vår egen organisation” markerar att vi är en självständig
folkrörelse.
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Eftersom det finns tendenser att vi ofta vid t ex en orienteringstävling söker oss till dem vi
känner sen tidigare, föreslår vi ytterligare en punktsats:
• Jag tar ansvar för att nya medlemmar känner sig välkomna och tas in i gemenskapen.
Punkten ”Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika roller och uppdrag” behöver kanske ett
förtydligande. Vi fick fundera en stund innan vi kunde tolka den.

Verksamhetsområde – Strategi
Dispositionen bör ha en logisk ordning, och då tror vi på ordningsföljden Vision, Mål på lång
sikt, Mål på kort sikt, och därefter Strategier, Verksamhetsområden (i den ordningen eller som
ett sammanslaget avsnitt).

Visioner
Vi föreslår följande tre visioner:
• Vi ska ha världens bästa landslag över tid
• Vi ska ha världsledande arrangemang för alla målgrupper
• Vi ska växa genom att attrahera och behålla fler med stöd av bra verksamhet i våra
föreningar.
Kommentar: ”Världens bästa arrangemang” leder tanken till de riktigt stora arrangemangen, men
vi vill att arrangemangen ska vara ”världsledande” på alla plan. Det kan även innefatta den
mycket enkla träningsorienteringen eller motionsorienteringen.

Mål på längre sikt
Vi föreslår att målen sätts utifrån resp vision och med dessa som underlag för rubriker, alltså
landslag, arrangemang och attrahera med bra verksamhet. Dvs
Föreningsutveckling blir t ex

Växa genom föreningen

Arrangemangsutveckling blir

Arrangemang.

Individutveckling blir

Världens bästa landslag

Det är svårt att förstå siffrorna när man inte har nuläget inför ögonen. Går det att uttrycka på
något annat sätt, kanske med färre kvantitativa mål – och mer realistiska (gäller särskilt under
landslag, idrottsgymnasier och elitklubbar).
Under ”Växa genom föreningen” bör läggas till en punkt om att rekrytera ungdomar (till träning,
tävling och ledarskap).

Mål på kort sikt
Här gäller samma som för de långsiktiga när det gäller kvantifieringen.
Under Föreningsutveckling bör det finnas en punkt om SISU. Nu känns det krångligt att
registrera studiecirklar/lärgrupper med insamling av personnummer och olika moment. Samtidigt
känner inte klubben eller ledaren att vi får något i utbyte. Vi vill därför ha en punkt:
• Ett system som gör det lätt att redovisa studietimmar till SISU och där man direkt ser den
ekonomiska nyttan av att rapportera.
Kartor och ungdom är viktiga, ett mål kan formuleras som:
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• Det ska finnas en lärkarta i anslutning till varje förskola och grundskola. Elever bör stimuleras
genom att få möjlighet att själva rita kartor.

Strategier
Det här är ett bra avsnitt som kan göras fylligare genom att ta in text från
”Verksamhetsområden”. Alternativt kan det ha nuvarande form, medan Verksamhetsområden
anpassas efter dess nya placering i texten. Avsnittet bör ha samma underrubriker som visioner
och mål.
Vår idrottsplats Skogen bör få en egen rubrik – meningen under Tillgänglighet kompletteras med
att orienterarnas kunskaper om skogen behöver öka och dialogen med markägarna göras ännu
bättre, med målet att vi över tid har tillgång till bra orienteringsmarker.
Klubbarna bör påverka planarbetet i kommunerna så att mark för friluftsliv avsätts och så att
skötseldirektiv för naturreservat inte förhindrar orientering.
Allemansrätten behöver bevaras med nuvarande tillämpning. Eventuellt bör krav drivas på att
allemansrätten skrivs in i grundlagen.

Verksamhetsområden
Här behöver rubrikerna inte nödvändigtvis vara desamma som Visioner och mål, t ex kan
Ledarutveckling och kommunikation finnas som verksamhetsområden som stöder flera mål.
I avsnittet Individutveckling bör det poängteras att det är Svenska Orienteringsförbundet –
centralt och tillsammans med distriktsförbunden – som har rollen att stödja, inspirera och
engagera föreningarna …

Handlingsplan
Vi noterar att verksamhetsplanen även ställer krav på distrikt och föreningar. Vi ser betydande
utvecklingsmöjligheter om distrikten har resurser att satsa på t ex elitverksamhet, ledarutbildning
och rekrytering/marknadsföring.
För distrikt och föreningar utan kansli kan det vara en dryg uppgift. Önskvärt vore att alla distrikt
har en sådan ekonomi att det kan arvodera en kanslist eller ledare. Vi har dock inte sett någon
undersökning om det är mer omfattande och bättre verksamhet i distrikt med kansli än i sådana
som saknar, därför bör detta undersökas ytterligare.

Utvärdering och Ekonomi
Det är viktiga punkter, men vi har inget mer att tillägga.

Avslutning
I arbetet med detta yttrande har vi haft två styrelsemöten, en arbetsgrupp på tre personer har
också diskuterat det. SOFT:s förslag har sänts ut till klubbarna och det har varit tillgängligt via
ÖOF:s hemsida. Vid en ordförandekonferens som diskuterade frågan deltog 19 personer från 14
klubbar.
Östergötland 29 april 2013
Thomas Kleist
ordförande

3 (3)

2013-04-13 V.土

