Protokoll från GOFs ordförandekonferens 7 november 2018
Närvarande. Asgeir Edvardsen, GOF/GMOK, Per-Arne Wahlgren GOF/SFK, Mats Jodal GOF/GMOK,
Bengt Kvarnström OK Landehof, Lena Carlsson GOF/SAIK, Nina Djerf GOF/LSOK, Patrik
Djerf LSOK, Lennart Andersson Gbg Skidklubb, Claes Lindegård, Katrin Skepp
Valberedningen/SAIK, Jan Carlsson IFK Gbg Orientering, Annika Aasa IK Uven, Karin
Kullman OK Alehof, Henrik Undeland GOF/IFK Gbg Orientering, Elsi-Brith Jodal GMOK,
Hans Carlstedt SAIK, Andrew Lago GMOK.
1. O-Ringen 2024. Elsi-Brith Jodal och Hans Carlstedt från projektgruppen för O-Ringen 2024
redogjorde för projektet. Vd Henrik Boström för O-Ringen AB besökte Göteborg i september och gav
då klartecken till projektgruppen att arbeta vidare med Kviberg Park som O-Ringen by. Etapperna bör
ha en terrängtyp som är typisk för Göteborg och därför beslöts att projektgruppen i första hand
skulle fortsätta arbetet med Harestad, två etapper (nyritad karta), Torslanda, en etapp och Lexby
(10Mila området) 2 etapper.
Avtal mellan Gbg&Co och O-Ringen AB kommer troligen att tecknas under november månad och
avtal mellan klubbarna och O-Ringen AB under 2019/20. Av skattetekniska skäl så tecknas inte något
avtal med GOF Arrangemang utan bara mellan O-Ringen AB och de klubbar som vill vara med som
arrangörer. GOF Arrangemang kommer dock att vara den organisation som håller i det föreningsråd
som enligt kontrakten skall finnas.
Campingplatser totalt ca 1700 finns dels på fotbollsplanerna vid Kvibergs Park och dels vid Kortedala
vallen och Bergsjövallen. Det finns ett flertal skolor i området så logi på hårt underlag kan erbjudas i
stor omfattning samt dessutom förläggning på vandrarhem och hotell.
Asfalterad vägslinga runt fotbollsplanerna finns men ett problem är att på långa sträckor är
nivåskillnaden mellan vägen och gräsytan rätt stor så nedkörningsramper måste ordnas. Elcentraler
finns troligen inte i tillräcklig omfattning. Parkering av bilar sker inte på campingplatserna utan
centralt på ytor nära Serneke arena och på gamla kaserngården.
Förhoppningsvis så kan O-ringen byn ordnas inomhus i Serneke arena.
I kontraktet med klubbarna skall dessa garantera 50-75000 arbetstimmar ( kraftig minskning jämfört
med 2004). O-Ringen AB garanterar å sin sida ett överskott på 3 milj till kubbarna plus en summa
baserad på ”deltagarnöjdindex” som i genomsnitt varit 1,2 milj, alltså totalt troligen minst 4.2 milj kr.
För MTBO har en grupp skapats för att följa utvecklingen av MTBO i distriktet och landet. Även en
PREO grupp har skapats för PREO tävlingarna.
2. Ordförande GOF. GOFs valberedningen för 2018 består av Katrin Skepp SAIK (smk), Stanley
Mattsson, Uven, Stefan Janslätt, Utby IK och Ann-Kristin Lindegård, TAIK. Inför årsmötet 2018 tog den
dåvarande valberedningen kontakt med ca 50 personer men lyckades inte få fram något förslag på
ordförande för GOF. Det är därför angeläget att alla medlemsklubbarna deltar i arbetet med att få
fram en ordförande. En arbetsbeskrivning för ordförandeuppdraget kommer inom kort att tillskickas
klubbarna. Det poängterades att styrelsens arbetsuppgifter nu är fördelade på alla
styrelsemedlemmar vilket kommer att underlätta och minska en kommande ordförandes arbete. Det
diskuterades också om GOF skulle ha ett rullande schema för ordförandeposten mellan klubbarna

som ungdomskommittén har och om man skulle försöka få en utomstående person till posten.
Valberedningen har möjlighet att föreslå sådana lösningar till årsmötet även om det inte bör vara en
förstahandslösning.
3. Tekniska kommittén. Består sedan 2017 av 2 två medlemmar varav en avböjer återval 2019.
Tekniska kommittén (TK) är viktig för GOFs verksamhet och det är därför väldigt angeläget att den
bemannas med tillräckligt antal personer. Styrelsens förslag är att den skall bemannas med ett
rullande schema som för ungdomskommittén vilket de närvarande såg som ett bra förslag varför
styrelsen kommer att återkomma med detta förslag till årsmötet.
4. GOFs U-25 verksamhet. Denna verksamhet har legat nere under hösten då Fredrik Bakkman som
är ansvarig för verksamheten är föräldrarledig. VOJS, Västergötlands OFs verksamhet för åldrarna
17+ presenterades, länk:
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/vastergotlandsorienteringsforbund/Aktiv/Aktivnytt/VOJS2
019.

Efter diskussion beslöts att rekommendera Fredrik att be varje klubb ta fram en kontaktperson
som dels skall hjälpa till att ta fram förslag på verksamheter och dels se till att sprida information om
verksamheten inom respektive klubb. Klubbarna bör också ta fram kontaktuppgifter på sina
ungdomar. Målgruppen bör i första hand vara 16-20 år men även äldre är naturligtvis välkomna. Det
är angeläget få ungdomarna att aktivt delta i planeringen av verksamheten.
5. Motionsverksamheten. I klubbarna bedrivs utåtriktad motionsverksamhet framför allt i form av
Hittaut, Naturpass och motionsorienteringar. GOF har också varit involverad i Olympic Day på
Liseberg och World Orienteering Day. Denna typ av verksamhet har SOFT starkt prioriterat de senast
åren och GMOK har också motionerat om att GOF bör ta en mer aktiv roll i detta arbete. Styrelsen
anser att GOF bör vara en sammahållande kraft för erfarenhetsutbyte och marknadsföring av
klubbarnas arbete med verksamheten. En möjlighet är att detta görs genom en kommitté inom GOF.
GOF inbjuder till en träff efter nyår för att diskutera detta vidare, eventuellt kan det ske på GOFs
budgetkonferens 30/1 -2019.
6. SOFTs förslag till ny tävlingsplan. Förslaget finns på följande länk:
http://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/tycktillomframtidenstavlingsprogram/
Förslaget syftar till att minska antalet värdetävlingar och samtidigt få fram en tävlingsform som gör
det möjligt att kora Sveriges bäste kvinnliga och manliga orienterare. SOFT önskar få reaktioner på
förslaget före 15/12. Förändringarna beräknas kunna börja gälla from 2021.
7. Tävlingsledarkurs. GOFs tekniska kommitté ordnar den 24/11 en kurs för tävlingsledare. I de flesta
klubbar är det angeläget att få fram nya TL så ta chansen och jobba för att få klubbmedlemmar att
delta i kursen. Information om kursen har gått ut till samtliga klubbar.
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