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SKOF Föreningsledarträff 2016-05-18
SKOF ordf, Kim Pettersson hälsade 31 representanter för klubbar, styrelse och kommittéer
välkomna till kvällens träff och vände sig speciellt till Anna Forslid, Skånemejerier.
·

Anna Forslid, veterinär vid Skånemejerier arbetar bl a med mejeriets
mjölkproducenter och frågor som rör mjölkproduktion och andra mjölkprodukter.
Anna var inbjuden för att redogöra för de rekommendationer hon gett/ger till
mjölkproducenter som konsulterar henne då det blir fråga om att ställa mark till
förfogande för bland annat OL-arrangemang.
Det var ett tydligt och konstruktivt möte. Skånemejerier har dessa (dvs enligt Annas
mail från 2013) råd och riktlinjer för alla typer av arrangemang för sina ca 420
mjölkleverantörer. Ca 25 av dessa gårdar är mer "publika" (ex skolbesök, ko släpp).
Alla är egna företagare dvs tar sina egna beslut.
- Anna tror att salmonella-utbrottet 2013 i Skåne är en mer sannolik orsak till de
relativt omfattande problem orienteringen har haft med tillgång till målområden
sista året än Annas brev om O-Ringen. Dvs problematik även med smittorisken
för köttdjur och grisar.
- Anna rekommenderade att vi diskuterar med LRF hur vi hanterar frågorna i
samförstånd med djurägare.
- Kontaktpersoner med LRF kan vara Maria H (styrelsen) och Jan Hultgren
(tjänsteman, sitter i Höör). Vi borde få till ett möte med dem någorlunda snart,
alternativt centralt med LRF och/eller med SDS, http://www.sds-web.se samt
http://www.gardochdjurhalsan.se
- För LRF:s nuvarande riktlinjer se
http://www.lrf.se/foretagande/verktyg/studiebesok-pa-garden/
- Övergripande se
https://www.jordbruksverket.se/download/18.2c4b2c401409a3349315f6c/1378476
448924/Del+I+11+Lantbruksnäringen.pdf

·

Linda Jenvén, idrottskonsulent, Skåneidrotten, med placering vid kontoret i
Kristianstad och med bl a de skånska orienteringsklubbarna inom sitt ansvarsområde.
Linda är tidigare konsulenten Ida Perssons efterträdare.
tävlingarna. Anmälningssiffrorna totalt är något lägre än för motsvarande tid 2014.
Via denna länk kan du ta del av Lindas presentation och framställning:
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/SkanesOrienteringsforbund/Ledare/SISUIdro
ttsutbildarna/

·

Eleonore Bjerstedt och Louise Axelsson, SKOF tekniska kommitté har genomfört en
självkonstruerad enkät bland skånska klubbar/orienterare. Eleonore och Louise
redogjorde för frågor och svar i enkäten. Eleonore och Louise återkommer med
frågeställningar kring enkätsvaren efter att styrelsen gett dem uppdraget att ta fram ett
diskussionsunderlag till föreningsledarträffen i november. Ett sådant underlag kommer
att tillställas klubbarna under september månad så att frågorna är väl förberedda av
representanter/klubbar till föreningsledarträffen.

·

David Bengtsson, SKOF tekniska kommittén började sin framställning med att
redovisa hur tävlingsansökan 2017 via Eventor fungerat. Programmet som tekniska
kommittén fördelat de skånska tävlingarna finns att studera i Eventor: Länk till
programmet: https://eventor.orientering.se/Events?startDate=2017-0101&endDate=2017-1231&organisations=16&classifications=International%2CChampionship%2CNational
%2CRegional
-

Kommitténs målsättning är att förlägga Fyrklubbs till en tävlingsdag så att inte
kollision sker med andra viktiga tävlingar. Dock var detta inte genomförbart 2017.
En konsekvens kan bli att DM Lång vissa år arrangeras på våren.
- Långtidsplanen för skånska arrangörer finns uppdaterad på SKOF hemsida.
- 2019 har Skåne tilldelats arrangemangen SM Medel/Stafett och Natt. Samma år
har FK Göingarna utsetts som arrangör av 10MILA.
David fortsatte med att redovisa en sammanställning av synpunkter på skånska
tävlingar under vårsäsongen som tävlande lämnat via Eventor. Se Davids redovisning
via denna länk:
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/SkanesOrienteringsforbund/Arrangorer/Tekn
iska/Traffarochmotesplatser/
David övergick sedan till att redogöra för SOFT:s Nya anvisningar för orientering
2016. Du kan ta del av Davids framställningsunderlag via länken ovan där finns också
kommitténs tankar om Förändring av juryorganisationen vid skånska tävlingar.
·

Magnus Nilsson, junior-/elitkommittén redogjorde kort för genomförd och närmast
förestående verksamhet inom kommittén. På önskemål från de aktiva kommer ett
teknikläger att genomföras i Örnsköldsvik första veckan i juli. SM-läger genomförs i
Blekinge månadsskiftet juli/augusti. I slutet av oktober blir det att resa till Estland för
Baltic Junior Cup Resan samordnas med ungdomskommittén och deltagarna från
Blekinge och Halland.

·

Susanne Andersson, ungdomskommittén informerade om nya rutiner för anmälan
och uttagningar till kommitténs aktiviteter.

·

Sven-Åke, SKOF kansli påminde de klubbar som ännu inte lämnat Årsrapport via
IdrottOnline att göra det snarast.
Sven-Åke uppmanade de närvarade kontrollera uppgifterna i årets OL-kalender vad
avser klubbfunktionärer. Främst att namn på ordförande, sekreterare och kassör
stämmer och att i förekommande fall e-post-adress till dessa samt klubbens epostadress är rätt. Det förekommer ofta att e-postmeddelanden inte når rätt person eller
t o m inte når klubben över huvud taget.
Avslutningsvis kommenterade Sven-Åke utfallet på de skånska vår-tävlingarna.
Jämfört med 2015 har det gjorts cirka 2000 fler starter i år. Antalet skånska löpare som
deltagit är i stort lika med föregående år eller cirka 6000. Ungdomarnas starter är
2613, drygt 300 fler än 2015. Nytt för året är att två MTBO-tävlingar genomförts, i
OK PAN-Kristianstads regi. Vid dessa två tävlingar startade 551 tävlande varav 47
representerade skånska klubbar.

·

Kim lämnade en kort rapport från SOFT Förbundsmöte och berörde då främst
resultatet från inkomna motioner. För att fördjupa sig i utfallen av
motionsomröstningarna hänvisas till Skogssport nr 2/2016 och/eller SOFT hemsida:
http://www.svenskorientering.se/ImageVaultFiles/id_118253/cf_78/Protokoll_frbundsm-tet_16.PDF

·

Av klubbarna väckta frågor:
OK PAN-Kristianstad föreslår att nedanstående frågor lyfts/diskuteras:
-

Öppna en möjlighet att ta ut parkeringsavgift för de skånska orienteringsklubbarna.
Se över SkOF-avgifterna som belastar klubbarna vid arrangemang.
Vi tycker inte att det skall vara någon ”progressiv beskattning” utan samma
procentsats till SkOF oavsett hur många startande det är på tävlingen.
- Gör det möjligt att ta ut högre startavgifter vid arrangemang när man
tillhandahåller proffsritade kartor.
Efter en kort diskussion om parkeringsavgifter vid skånska tävlingar ställdes fråga:
För eller emot genom handuppräckning. Majoriteten av de närvarande var emot att
inför parkeringsavgifter vid skånska tävlingar.
Frågan rörande höjda startavgifter vid proffsritade kartor bedöms som ej genomförbart
av anledningen: Hur avgöra vem/vilka som är proffs-ritare?
Beträffande SkOF-avgifterna (OF-avgiften till Skånes OF) var frågan uppe till
diskussion för något eller några år sedan och då beslutades att fortsätta med nuvarande
system. Styrelsen är dock inte främmande för en djupare analys där fler aspekter på
förändring får en grundlig genomlysning.
-

Sammanställt av
Sven-Åke
SKOF/kansli

