VÄSTMANLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Hallstahammar 2018-10-08

Västmanlands OF och Surahammars SOK
inbjuder till
utvärderingsmöte av OL-säsongen 2018
Tid: Onsdag den 24 oktober, 18.30
Plats: Surahammars SOKs klubblokal
Har vi lyckats genomföra det vi förutsatt oss? Hur har våra aktiviteter tagits emot? Finns
det saker vi gjort bra? Finns det något vi kan ändra på för att lyckas ännu bättre 2018?
Som grund ligger naturligtvis VOFs ”Aktivitetsplan 2018” (du hittar den på VOFs
hemsida under fliken ”förbundet”).
När det alltså nu åter igen är dags att utvärdera vår gemensamma verksamhet i distriktet
och vi följer det nya upplägget som hade premiär 2017. I detta upplägg tar klubbarna på
förhand själva ansvaret för att utvärdera de egna arrangemangen och övriga
klubbaktiviteter. Tänk gärna på ungdomsverksamhet, tävlingar, utbildningar,
rekryteringar, trivsel arrangemang, kart och & mark, läger, veteraner, motion, teknik,
styrelse, ledare med mera.
Varje klubb redovisar en sammanfattning av klubbens arrangemang där det som är
viktigt/nyttigt för alla klubbar lyfts fram. Har klubben lärt sig något särskilt bra som de
vill dela med sig av eller något som gått särskilt tokigt.
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Klubbarna gör alltså en kort sammanfattning enligt ovanstående. Fyll endast i det som
är relevant och andra klubbar kan ha nytta av. Mallen hittar du på VOFs hemsida.
Klubbens utvärdering skickas senast den 23/10 till Åke Larsson (aake-okh@telia.com)
som sammanställer detta i en powerpointpresentation att användas vid mötet. På
utvärderingsmötet får varje klubb maximalt 10 minuter på sig att presentera sin egen
utvärdering. I år ska vi vara bättre på att hålla tiden!!!
Övriga aktiviteter som inte är knutna till en speciell klubb utvärderas gemensamt.
Målsättningen är att vi skall ha utvärderat årets aktiviteter på ett sådant sätt att vi på den
kommande planeringskonferensen (25/11 Norberg) helt kan fokusera på de aktiviteter
som skall genomföras 2019.
Anmälan
Görs via Eventor (Klubben/Klubbaktiviteter) eller via länk på VOFs hemsida
senast söndag den 21 oktober!

VÄLKOMNA!
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