Stockholm
2017-05-29

Protokoll
Styrelsens sammanträde nr 2/17
Tid och plats

Måndag 29 maj klockan 10:00 till 15:45 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i
Stockholm.
Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Sten Segerslätt
Roland Hellberg
Magnus Södervall
Anki Jonsson
Ing-Britt Swedenborg
Vivianne Lindstam
Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Lennart Brattgård, ordförande valberedningen
Timo Malmberg §28-29
Marita Axelsson
Tomas Stenström §29-30
Niklas Wrane §28-29
Lars Greilert, sekreterare

§ 19
Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 10:00.
§ 20
Dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.
§ 21
Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Roland Hellberg till protokolljusterare.

Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.svenskorientering.se

1

§ 22
Föregående protokoll nr 1/17

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 1/17.
§ 23
Förbundschefens rapport

Susanne Söderholm redogör för kansliets verksamhet under de senaste månaderna.
Kansliets verksamhet har bland annat inneburit ett antal utbildningstillfällen för
tränare och lärare, ett antal värdetävlingar med Swedish league och SM. Kansliet har
representerat förbundet vid ett antal olika sammanträden, konferenser och
mötesplatser.
Förbundet har tecknat avtal med TV 4 angående TV-sändningar från VM 2017.
Tävlingarna avgörs i Estland i början av juli.
Riksidrottsförbundet och Svenska Spel har tecknat ett avtal, ”Framåt för svensk
idrott”, där namnet på det gemensamma projektet är ”Framåt för rörelse”. Som SF
tecknar vi i vår tur avtal med RF. Projektet sträcker sig till och med 2020 och innebär
möjlighet till projektmedel för olika satsningar på rörelse och folkhälsa.
År 2019 är det 100 år sen den första officiella förbundsorienteringen. Det finns planer
för hur detta ska uppmärksammas.
Länsstyrelsen i Skåne har via en tillsynsvägledning förlängt vårdatumstoppet med 4
veckor. Svenskt Friluftsliv har, i samverkan med SOFT, sänt en skrivelse till
Länsstyrelsen och ifrågasatt detta. Styrelsen diskuterar frågan.
IOF har publicerat en ny kartnorm som också är översatt till svenska. En nyhet är
publicerad på svenskorientering.se där det också framgår vilka övergångsregler som
gäller.
Annonseringen på Eventor och på svenskorientering.se har fortsatt och ger intäkter.
Intäkterna har ökat i och med att tävlingssäsongen tagit fart vilket påverkar trafiken
på sidorna.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 24
Konsultationer IOF

Lena Larsson redogör för två dokument, Strategic diretctions och Sustainability
policy, där IOF vill ha synpunkter från medlemsländerna. Det är dels ett strategiskt
dokument och dels ett dokument kring hur orienteringen ska verka för långsiktig
hållbarhet kring miljö, mark och natur.
Styrelsen diskuterar förslaget till förändringar i Strategic directions.
Styrelsen diskuterar även dokumentet Sustainability Policy.
Styrelsen beslutar
att ge förbundschefen i uppdrag sammanställa och lämna ett svar till IOF med
utgångspunkt från styrelsens diskussion.
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§ 25
Riksidrottsmötet

Lena Larsson redogör för Riksidrottsmötet som genomfördes i Karlstad föregående
helg. Sammanfattningsvis var det ett väl förberett möte där de flesta frågorna
beslutades i enlighet med riksidrottsstyrelsens förslag.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 26
Förbundsmöte 2018

Susanne Söderholm redogör för planeringen inför förbundsmötet 2018 som
kommer att genomföras den 17-18 mars 2018 på Bosön, Lidingö.
Susanne redogör för en del tankar kring förändringar i stadgarna. Flera av
förändringarna är en konsekvens av stadgarna i de organisationer som SOFT är
medlem i, RF, IOF och Svenska Friluftsliv.
Styrelsen diskuterar även andra frågor som kan bli aktuella att lyfta för beslut i
samband med förbundsmötet 2018.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 27
Ordförandekonferens 2017

Susanne Söderholm redogör för förutsättningarna för ordförandekonferensen 2017.
Platsen är bestämd till Vildmarkshotellet i Kolmården. Förutom
ordförandekonferensen blir det också höstsamling för samtliga landslag, kick off för
O-Ringen 2019 i Kolmården, samt ytterligare ett antal ämneskonferenser.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 28
Regelärenden

Timo Malmberg, regelgruppen, redogör för ett regelärende i samband med SM sprint,
Skid-O 2017-02-18. I klassen D20 saknas stämplingsenhet vid kontroll 7. En av
deltagarna lämnade efter tävlingen in en protest och tävlingen ströks efter beslut av
tävlingsjuryn. Klassen H18 hade samma bana men den klassen ströks inte.
Tävlingsjuryns beslut har överklagats.
Styrelsen beslutar
att upphäva tävlingsjuryns beslut att stryka klassen D 20 vid SM i Skid-O sprint
2017-02-18.
att ombesörja att medaljörerna i D20 under värdiga former tilldelas sina utmärkelser.
att denna paragraf i protokollet förklaras omedelbart justerad.
Notering: §4.6, Tävlingsanvisningarna, i sin nuvarande formulering gäller bara
orienteringslöpning.
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§ 29
Delegationsordning

Niklas Wrane redogör för bakgrunden till frågan om delegationsordning. Det kan
bland annat handla om att utse arrangörer till SM-tävlingar och andra värdetävlingar. I
dag går det till på olika sätt beroende på gren. Med en tydlig delegationsordning
klargörs hur olika frågor hanteras.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till delegationsordning.

§ 30
Barn- och ungdomsidrott

Lars Greilert redogör för ett arbete där kansliet har gjort en översyn av ett antal frågor
kring orientering för barn och unga i förhållande till Idrotten vill och RF:s anvisningar
för barn och ungdomsidrott. Översynen med förslag är en konsekvens av Idrottslyftet
och den utvecklingsplan för 2017-19 som redovisats och godkänts av RF under
senare delen av 2016.
Klassindelning
Ett förslag till en delvis ny klassindelning för barn och unga upp till och med 20 år. I
korthet går förlaget ut på att ta bort de ålders och könsindelade klasserna upp till och
med 12 år och ersätta dem med ett utökat utbud av U-klasser. För klasserna DH14
och äldre föreslås inga förändringar.
Jaktstart
Vid flerdagarstävlingar genomförs ibland jaktstart i klasserna DH12. Förslaget är att
samtliga klasser med deltagare 12 år och yngre ska ha lottad start även vid eden sista
etappen.
Stafetter
Stafettävling är en roligt och för föreningskänslan viktig tävlingsform. Stafett
genomförs i princip på samma sätt för barn och unga som för vuxna. I flera av de
stora stafettävlingarna finns inga åldersbegränsningar för deltagande. Andra typer av
tävlingsformer för lag bör kunna utvecklas.
Svenska mästerskap
Svenska mästerskap, SM, anordnas för alla fyra grenar och i ett antal olika discipliner.
Inom de olika grenarna finns i dag lite olika regler kring ålder för deltagande. Samma
regler bör gälla för alla fyra grenar och att bara ungdomar som har uppnått klassens
ålder får delta i respektive klass.
Swedish league
Liksom för SM anordnas Swedish league eller liknande tävlingsserier för samtliga fyra
grenar. Även för dessa tävlingsserier föreslås samma utgångspunkter för deltagande.
Landslag
Landslagsverksamhet finns inom samtliga fyra grenar. I dag finns ingen gemensam
policy för uttagning av deltagare till olika typer av landslagsuppdrag. Samma regler bör
gälla för alla fyra grenar och att bara ungdomar som är 17 år eller äldre tas ut till
representation i landslag.
Riksläger
Rikslägret för orienteringslöpning startade 1997. De senaste åren har Riksläger för
Skid-O och Mtb-O arrangerats. Målgruppen för Rikslägret är unga i åldern 13-16 år i
syfte att skapa en mötesplats för tonåringar. Önskemål om att få ta med yngre
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deltagare har varit vanligt. Rikslägrets målgrupp föreslås vara unga i åldern 13-16 år.
Inga yngre eller äldre tillåts delta på lägret.
Tävlingsregler och anvisningar
Orienteringsidrottens regler och anvisningar är desamma oavsett ålder, erfarenhet och
ambitionsnivå. De är skapade för att i första hand skapa sportslig rättvisa vid viktiga
tävlingar för vuxna. En översyn av hur regler och anvisningar är anpassade utifrån
barn och ungas behov bör göras.
Distriktens verksamhet
I många distrikt bedrivs olika typer av verksamhet för barn och unga. Det ser olika ut
i olika distrikt och därför också en variation i hur verksamheten tar hänsyn till
intentionerna i Idrottens vill och RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
Sammanfattning
Styrelsen diskuterar införande och förankring av samtliga beslut. En bra förankring
kommer att vara viktig och höstens ordförandekonferens är ett viktigt tillfälle.
Styrelsen beslutar
att godkänna inriktningen i förslaget till ny klassindelning för beslut i samband med
förbundsmötet 2018.
att godkänna förslaget angående jaktstart i samband med flerdagarstävlingar.
att godkänna förslaget angående stafetter samt initiera en diskussion med arrangörer
av stora stafetter angående barns deltagande.
att godkänna förslaget angående Svenska mästerskap.
att godkänna förslaget angående Swedish league.
att godkänna förslaget angående landslag.
att målgruppen för Rikslägret är unga i åldern 13-16 år. Gäller alla fyra grenar.
att ge kansliet i uppdrag att gå igenom regler och anvisningar med utgångspunkt
från barn och ungas behov och förutsättningar och vid behov lämna förslag till
förändring.
att ge kansliet i uppdrag att starta en dialog med distrikten kring verksamheten för
barn och unga utifrån Idrotten vill och intentionerna i Anvisningarna för barn- och
ungdomsidrott.
att ge kansliet i uppdrag att förbereda förankringen i samband med
ordförandekonferensen 2017.
§ 31
Veteran-SM 2019

Lena Larsson redogör för förslaget till arrangör av Veteran-SM 2019.
Styrelsen beslutar
att utse Rehns BK, Hälsingland till arrangör av Veteran-SM 2019.
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§ 32
Stadgar Jämtland Härjedalens OF

Lena Larsson redogör för förslaget till förändring av stadgar för JämtlandsHärjedalens OF.
Styrelsen beslutar
att godkänna stadgar för Jämtland-Härjedalens OF.
§ 33
Övriga frågor

§ 33.1
Idrottsjuridik och föreningskunskap

Roland Hellberg lämnar en kort rapport från en utbildning kring idrottsjuridik och
skillnaden mellan ideell och kommersiell verksamhet. Utbildningen var intressant och
kanske något att lyfta för fler vid något lämpligt tillfälle.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 33.2
O-Ringen

Lena Larsson lämnar en rapport från O-Ringens bolagsstämma.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 34
Kommande möten

En träff under O-Ringen med de styrelseledamöter som är på plats. Mötet sker
tillsammans med O-Ringenstyrelsen.
Måndag – tisdag 11-12 september (verksamhetsplan/budgetdiskussion)
Fredag 17 november (fastställande av budget, genomgång av förslag och motioner till
förbundsmötet; ordförandekonferens). Ordförandekonferens 18-19 november.
Måndag den 4 december (fortsatt beredning av motioner till förbundsmötet)
Förbundsmöte 2018, 17-18 mars, Bosön
Styrelsen diskuterade representationsplanen för 2017 och fördelade representationen
sinsemellan.
Styrelsen beslutar
att fastställa mötes- och representationsplanen.
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§ 35
Mötets avslutande

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15:45. Nästa styrelsemöte är måndag och tisdag
den 11-12 september på Svedängs gård, Strängnäs.
Vid protokollet

Justeras

Lars Greilert

Lena Larsson
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