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Inför utvärderings- och planeringsmötet
24 oktober och 25 november 2018
Som vanligt inför våra utvärderings- och planeringsmöten, vill vi påminna föreningarna
om varför vi har dessa möten och varför det är så viktigt att ni deltar. Eftersom det
förhoppningsvis tillkommit föreningsmedlemmar under året tycker vi det finns
anledning att varje år påminna om hur vi organiserar det gemensamma aktiviteterna
inom Västmanländsk orientering.
Varför utvärderings- och planeringsmöten?
Fram till mitten av 90-talet fungerade Västmanlands Orienteringsförbund som en
traditionell idrottsorganisation. Vi hade förutom styrelsen ett antal verksamhetsledare
som också valdes på årsmötet. Dessutom hade vi en anställd konsulent som hjälpte till
med administrativa göromål. De verksamhetsansvariga planerade och genomförde de
olika aktiviteterna inom sitt område. Konsulenten hjälpte till med den administration
som krävdes i respektive verksamhet.
Den dåvarande styrelsen insåg att det blev allt svårare att tillsätta verksamhetsledare med
det tunga arbete det innebar. Samtidigt ansåg många klubbar att kostnaden för
konsulenttjänsten var orimligt stor i förhållande till vad man utnyttjade.
En drastisk förändring genomfördes. Konsulenttjänsten togs bort och verksamhetens
förändrades så att föreningarna själva i större grad kan bestämma hur det gemensamma
kapitalet skall spenderas. Styrelsen minimerades (ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare och 1 ledamot). De arbetstunga posterna ”verksamhetsledare” frikopplades
från de årliga tidsbestämda valen och framför allt förändrades rollen till att bli
”sammanhållande” istället för ”planerare och genomförare”.
De gemensamma aktiviteterna för nästkommande år och dess finansiering bestäms av
föreningarna på ett årligt planeringsmöte utifrån det aktuella ekonomiska läget.
Samtidigt utses ansvariga föreningar/personer för respektive aktivitet.
Verksamhetsledarna roll är alltså inte längre att planera och genomföra. Rollen är att
vara den sammanhållande kontaktpunkten mellan FÖRENINGAR, VOF och SOFT
samt att stödja föreningarna så att de vid planeringsmötet gemensamt överenskomna
aktiviteterna genomförs enligt uppgjord tidplan och budget. Verksamhetsledare tillsätts
av styrelsen på valfri tidsperiod.
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Vem ska delta?
Föreningarna har det största ansvaret för den praktiska verksamheten och därför är det
av yttersta vikt att föreningarna också deltar i utvärderings- och planeringsmötena med
resurser som är aktiva och insatta i de aktiviteter som vi ska utvärdera eller planera. Det
finns ingen begränsning i antal deltagare inte heller behöver deltagarna ha en viss roll i
föreningen, det viktiga är att deltagarna vill påverka och utveckla Västmanländsk
orientering! I ett utvecklingsarbete är inga idéer på förhand bortsållade, bakom varje idé,
känsla eller tanke finns något att beakta!
Ta alltså med så många som möjligt från er förening – även ungdomar! Tänk på att det
fortfarande så populära VPT – Västmanland Park Tour, föddes och utvecklades av
ungdomar på ett av de första gemensamma planeringsmötena!
Nytt upplägg på utvärderingsmötet
Vid planeringsmötet 2016 antogs ett förslag från föreningsutvecklingsgruppen om ett
förändrat upplägg på vårt utvärderingsmöte. Förslaget gick ut på att varje förening före
mötet gjort sin egen utvärdering enligt en enkel mall och presenterar de synpunkter och
idéer som berör våra gemensamma aktiviteter. Vi provade detta sätt på utvärderingen
2017 och det slog i stort sett väl ut. Lite problem hade vi att finna lämplig detaljnivå och
därmed att hålla tiden för respektive klubb.
Med hjälp av de erfarenheter vi då fick är vår förhoppning att årets utvärdering blir ännu
bättre.

Väl mött på 2018 års viktigast möten för Västmanländsk orientering!

Styrelsen

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/vastmanland

2 (2)

