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Protokoll för styrelsemöte nr 5 

 

Måndagen 17 augusti 2020 kl. 18.00 

I Tjalvegården  

 

Närvarande: Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson, Per Magnusson, Sonja 

Albisser Svensson, Bengt-Ove Blomkvist, Eva-Karin Jönsson,  
   
 

1. Mötets öppnande, dagordning. 

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordning godkändes med  

tillagd punkt 7.  

2. Föregående protokoll.  

Protokollet godkändes med tillägget att ändra från dagordning till protokoll.  

3. Datum för styrelsemöte 

Datum bestäms under punkt 7. 

4. Ekonomi 

Den är bra. Det händer inte så mycket varken med utgifter eller inkomster. 

5. Skrivelser och rapporter 

a) Information från SOFT kring tävling, se Bilaga 1 

b) Rapport från arrangemangskommittén: Det sker förändringar i tävlingsprogrammet 

eftersom värdetävlingsarrangörer för 2020 erbjuds ha sina tävlingar 2021 istället. Det 

påverkar då också att tävlingsarrangörer som är utsedda för 2021 får sina arrangemang 

framflyttande.  

SOFT har gått ut med rekommendationer för arrangemang under pandemin. 

Under hösten kommer vissa tävlingar genomföras och vissa ställs in. Det kommer 

genomföras DM men på lite andra sätt. DM-sprinten är flyttad till 4/10. 

Tävlingsprogram till våren 2021 är så gott som klart. Under hösten finns utrymme med 

fler tävlingar. Lite omkastningar med DM arrangörer.   

6. Information från ungdomskommittén 

a) SOFT bjuder in till digitala träffar om utbildningsutbud, barn och ungdom 

b) Stjärnkampen, se Bilaga 2 

https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/digitaltraff-temautbildningsamtbarnochungdom/


c) USM kommer att genomföras 20 september men utan logi och kost. Finns information 

på ÖOF:s sida.  

7. Mötesdatum 

a) Styrelsemöten, under hösten varvar vi med fysiska och digitala möten. 16/9 kl. 18.00 

digitalt. 21/10 kl. 18.00 LOK-gården. 2/12 kl. 18.00 LOK-gården eller digitalt.  

b) Ordförandeträff i höst ställs in. Val av en person till valberedning.  Klubbarna är 

ansvarig för det valet och det saknas representant från mitten och östra delen av 

distriktet. NOK:s höstmöte är lämpligt forum för att hitta representant för västra delen. 

LOK ombeds ta ansvar för att i samråd med mittklubbarna hitta en representant.  

c) Styrelsekonferens 16/1 2021 heldag 

d) Årsmöte 11/3 2021 

8. Övriga frågor  

a) Ersättning kartkontroll. Reseersättning ersätts av ÖOF. Mötet diskuterade hur 

kartkontrollanten kan få en ekonomisk ersättning för sitt arbete. Förslag att ÖOF står 

för kostnad maximalt för 4 tim för första kartkontroll och 4 tim för uppföljande 

kontroll. Timersättning 250:-. ÖOF står för arbetsgivaravgiften.    

Vi behöver skapa ett tydligt styrdokument som förklarar syfte och metod, ansvar och 

roller. Björn påbörjar ett dokument som vi fortsätter bearbeta.  

b) Frågor från Skogssport, se Bilaga 3. Lena skickar in svar på frågorna. 

c) GM 2021 kommer att arrangeras av ett par Göteborgsklubbar. Östergötland är 

arrangör 2022. Förslag Sörsjön för långdistansen. Det finns inget förslag i dagsläget på 

sprintarrangör men helst bör den arrangeras i Norrköpingstrakten.  

d) 10MILA 2021. Det krävs deltagande av lag från andra länder för att kunna genomföra 

arrangemanget. Om inte dessa kan komma pga pandemin är arrangemanget i 

farozonen. Hammarkind kan komma behöva stöd.   

9. Mötets avslutande 

Lena tackade för deltagande av mötet och förklarade det avslutat. 

 

…………………………………..           ………………………………………….. 

Mötets ordförande Lena Fröberg              Sekreterare Carina Berger Svensson 

 

  



Bilaga 1 
Hej tävlingsansvariga!              [ kopia för kännedom till distriktsadressen och arrangörscoacher i 
vanlig ordning ] 
  
Som ni redan känner till är den 31 augusti sista ansökningsdag för nationella tävlingar och 
mästerskapstävlingar 2021. Även om basprogrammet blev klart först i juli tror vi att det finns tid för 
klubbarna att bestämma sig för ett eller flera ansökningsdatum. 
  
Återupprepar justeringarna som nyligen gjordes och som skickades ut till er: 
  

• Veteran-SM, Köping-Kolsva, går den 27-29 augusti. 
• En deltävling i Swedish League har tillkommit dagen efter 25manna – SL #8, medel, Täby, 10 

oktober. 
• Swedish League-avslutningen går på Gotland 23-24 oktober. 

  
Det har börjat trilla in en del frågor om tävlingsprogrammet mm som vi tror det är bra om alla får 
svar på. Likaså finns det flera nyheter som vi också vill nå ut med och där ni gärna får sprida vidare 
dessa till era arrangörer. Tack på förhand! 
  

• Tävlingsprogrammet 2021 

o Som en del av er märkt är DM-helgerna 2021 flyttade en vecka senare i tiden jämfört 
med innan. Det är en konsekvens av att SM 2020 flyttats till 2021 och att SM i 
Norrbotten tvingas arrangera i slutet av augusti pga jakt. Hoppas inte det ställer till 
det för mycket i DM-planeringen. 

o För att ändra datum på DM och andra redan inlagda tävlingar, gå 
via Arrangemang → Distriktets tävlingar. Där kan också namn ändras, till exempel så 
att DM kommer på den korrekta formen ”DM, [distans], [Distrikt]”. Var noga med 
kommatecken, mellanslag, samt liten och stor bokstav, så ser det snyggt och prydligt 
ut i programmet från början! Stort tack! 

Tips: Om ni är osäkra, kika på hur det såg ut förra året! 
Nomenklaturen för tävlingsprogrammet i Eventor i övrigt beskrivs här:  

        https://www.svenskorientering.se/Arrangera/attsokatavling/NomenklaturiEventor/ 
o Godkännande av tävlingarna, kan göras från och med 1 september. Görs 

via Arrangemang → Tilldela tävlingsdatum. 

• Tävlingar nu i höst 

o Vi har noterat att flera arrangörer väljer att dela upp sina coronaanpassade tävlingar 
i flera tävlingar. Det är något vi avråder ifrån. Istället ser vi gärna att en och samma 
tävling innehåller flera klasser, döpta efter startintervall. Fördelarna är flera. 

▪  Enklare för deltagarna att anmäla sig 
▪  Enklare kommunikation med Eventor 
▪  En databas på tävlingen 
▪  Tävlingsrapport och fakturering blir rätt 

o Stöd för att lägga in tävlingsområde är färdigutvecklat för vår nya bakgrundskarta 
(Open Street Map istället för Google Maps) och är under testning. Kommer 
förhoppningsvis släppas senast under nästa vecka. 

• Övrigt Eventor 

o Som flera av er säkert märkt har det varit problem att logga in i Eventor med 
webbläsaren Chrome. Det är förhoppningsvis löst nu. Skulle det fortfarande vara 

https://www.svenskorientering.se/Arrangera/attsokatavling/NomenklaturiEventor/


problem, mejla Henrik på supporten (se adress nedan). Så länge går det att använda 
en annan webbläsare. 

• Sverigelistan 

o Berör nog inte er så mycket, men om ni får frågor så kommer Sverigelistan av allt att 
döma att utgå helt för 2020. Är inte helt klart med ekonomin, men det troliga är att 
betalande klubbars avgift även kommer att täcka 2021. Blir enklast så. Ranking till 
kommande SM i september och oktober i år är den lista som gäller 1 januari 2020, 
dvs resultat gjorda under 2019. Mer information om det här kommer på hemsidan 
inom kort. 

• Nya OLA (6.0) 

o En ny version av OLA är under sluttestning och kommer att få ett nytt utseende. 
Släpps snart! 

  
Vid frågor kring Eventor, hör i första hand av er till Henrik Skoglund 
på eventorsupport@orientering.se, så får ni bäst support! 
  
Fortsatt trevlig vecka! 
  
/mvh Niklas 
  
  
  
  
 
 
Bilaga 2 
Som ni kanske sett har vi lanserat ett nytt koncept, Stjärnkampen som startar den 1 september. 
Mycket kort beskrivet är Stjärnkampen en föreningsutmaning för alla ungdomar mellan 13-16 år. De genomför 
tillsammans olika uppdrag på deras ordinarie träningstillfällen i föreningsmiljön. För varje genomfört uppdrag 
erhålls en stjärna vilka de samlar så många som möjligt av. När Stjärnkampen-säsongen slutar den 31 januari 

lottar vi ut ett besök från våra landslagsstjärnor Karolin Ohlsson och Simon Imark. All information finns här. På 

Instagram @stjarnkampen postar vi regelbundet under säsongen så superbra för ledare och andra intresserade 
att hålla sig uppdaterad där. 
  
Ju fler anmälda lag desto roligare så nu behöver jag er hjälp att sprida Stjärnkampen! 
Jag har nyss postat ett inlägg på Facebook som ni gärna får dela i era respektive kanaler. 
Bifogat finns lite olika informationsblad/affischer som ni gärna får sprida på det vis ni tycker är enklast och 
mest effektfullt. 
Det finns även ett dokument med mönster, logga och lite olika stjärnor om ni vill tipsa om Stjärnkampen i något 
nyhetsbrev eller likande och behöver underlag till en bild. 
  
Tillsammans bidrar vi till att fler ungdomar stannar kvar inom orienteringen genom delaktighet och kompisskap 

i föreningen! ☺ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Niklas Wrane 
Arrangemangsutveckling 
(tävlingsfrågor, regler, kartor, IT och 
ranking) 
Svenska Orienteringsförbundet 
niklas.wrane@orientering.se 
+46 706 70 81 05 

 

Ha en fin dag! 
Moa Olsson 
Barn- och ungdomsutvecklare 
Svenska Orienteringsförbundet 
moa.olsson@orientering.se 
+46 720-85 32 86 

mailto:eventorsupport@orientering.se
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/stjarnkampen/
mailto:niklas.wrane@orientering.se
tel:+46%C2%A0706%2070%2081%2005
mailto:moa.olsson@orientering.se
tel:+46%20720-85%2032%2086


Bilaga 3 
Hej, 
Mårten Lång på Skogssport här.  
Till ett par av våra nummer efter sommaren är tanken att vi ska göra en uppföljning på de artiklar vi 
gjorde för ett par år sedan gällande könsfördelningen i Svensk Orienterings styrelser, detta både på 
nationell- och distriktsnivå. 
  
Därför undrar jag om du skulle kunna ha möjlighet att svara på dessa frågor: 
1) Hur många medlemmar ingår i er distriktsstyrelse (ordföranden inkluderad)?  
2) Hur ser könsfördelningen ut: X antal kvinnor, X antal män 
3) Upplever du som ordförande, eller att ni som distrikt, har svårare eller enklare att få vissa grupper 
att engagera sig i styrelsearbetet? Om så är fallet, vad tror du i så fall att det beror på?  
4) Vi är mitt inne i ett mycket speciellt år, med anledning av coronapandemins framfart. Hur har ert 
distrikt och klubbarna i detsamma påverkats av coronan. Och hur tror du att Svensk Orientering 
gemensamt behöver arbeta, och vilken stöttning kommer att önskas eller behövas, för att 
”återgången till det normala” ska bli så bra som möjligt när pandemin väl klingat av? 
5) Övriga synpunkter? 
  
Stort tack på förhand för hjälpen, och hör gärna av dig med frågor eller funderingar. 

 


