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Närvarande: 19 personer representerande 14 klubbar och styrelsen (se bilaga). 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Thomas Kleist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet var 
ämnat för att diskutera utkast till verksamhetsplan för svensk orientering samt att 
diskutera idrottsplatsen skogen. Eftersom få var anmälda hade föredrag av representant 
för Naturskyddsföreningen ställts in. I stället fanns några informationspunkter att ta 
upp. 

2. Redovisning av medlemsantal 
Efter fråga vid årsmötet om hur SOFT beräknar antalet medlemmar har sekreteraren fått 
följande information från SOFT: 

Medlemsantalet i röstlängden kommer från IdrottOnline. Ni får gärna från 
distriktet uppmana era föreningar att uppdatera medlemsregistren och se till att de 
är aktuella. Vi vill att föreningarna lägger in samtliga sina medlemmar som aktiva 
i Orientering oavsett om de tävlar eller inte. Det är den statistiken som bl a RF 
tittar på när det gäller bidragsfördelning mm. Alla medlemmar man lägger in i 
IdrottOnline och markerar som aktiva i Orientering kommer med i statistiken, vi 
kan sedan gå in via Eventor och specificera vilka som t ex är tävlingsaktiva. 

3. Inställda tävlingar 
Björn Karlsson, arrangemangskommittén, informerade om idrottsliga och ekonomiska 
konsekvenser av de många inställda tävlingarna på grund av snö. IFK Linköping och 
OK Motala arrangerar vid motsvarande tid nästa år. De uteblivna tävlingarna kan betyda 
ca 50 000 kr mindre i intäkter än budgeterat. 

4. O-Ringen AB 
Ordföranden informerad om SOFT:s beslut att göra O-Ringen till aktiebolag. Allmän 
skepsis uttrycktes mot denna lösning, där man bl a befarade ökade kostnader, svårare att 
rekrytera ideella krafter lokalt och risk för att evenemanget skulle betraktas som 
kommersiellt av samarbetspartners. ÖOF hade gärna sett en remissomgång till innan 
SOFT:s styrelse fattade beslut, alternativ att det gjorts till en fråga för förbundsmötet. 

5. Skogen 
Ordföranden inledde en diskussion om skogen med koppling till SOFT:s 
verksamhetsplan. Han jämförde bl a hur mycket kommuner satsar på arenor av olika 
slag jämfört med hur mycket som satsas på områden för det rörliga friluftslivet och 
därmed orientering: kan vi kräva att få områden avsatta som friluftsreservat? 
I diskussionen kritiserades kommuners sätt att sköta naturreservat så att de blir 
svårtillgängliga för rörliga friluftslivet. Orienteringsrörelsen bör komma in på ett tidigt 
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stadium och påverka skötselföreskrifter och se till att det inte skrivs in förbud mot 
orientering. 
Med skogsägare bör vi ha dialog men vi kan knappast ställa krav på hur de sköter 
skogen, utöver de föreskrifter de får genom lagar och tillsynsmyndigheter. 
Vi måste slå vakt om allemansrätten och kanske kräva att den skrivs in i grundlagen. 
Det finns också svårigheter med att Fortifikationsverket börjat kräva ersättning för att 
orienteringstävlingar utnyttjar statlig mark. Detta måste hanteras kraftfullt av SOFT. 

6. Verksamhetsplan för svensk orientering 
Styrelsens utkast till svar diskuterades och gillades i stort med några tillägg och 
justeringar. 
I fråga om skolkartor ansågs att man bör erbjuda elever att själva rita skolgårdskartor, 
med hjälp av OCAD eller t ex Eniros kartor. 
Klubbarna bör påverka planarbetet i kommunerna. 
Allemansrätten bör skrivas in i grundlagen. 
Beträffande tillgång till skogen underströks dialogen med markägare. 
Beträffande distriktskanslier efterlystes undersökningar om det är mer omfattande och 
bättre verksamhet i distrikt med kansli än i dem som saknar. 

7. Övrigt 
På en fråga om kartritningskurser med inslag om ny laserskanning svarade Björn 
Karlsson att det väntas bli kurser i höst. 
 
På en fråga om det måste anges på kartan om kartproducenten fått dispens för mindre 
ekvidistans, blev svaret att det inte måste anges, men att det kan vara bra för att slippa 
frågor. Björn berättade vidare att det ska komma bestämmelser om hur kartor ska 
godkännas. 
 
Ulla Kjell bad om spridning om information om nya tävlingar som är poänggrundande 
för Skogsflickornas hederspris. 
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