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Verksamhetsplan Norrbottens
Orienteringsförbund 2021
Kommittéer
Norrbottens Orienteringsförbund (NOF) planerar att under 2021 ha fyra kommittéer inom styrelsen –
Kart- och Markkommittén, Ungdoms- och juniorkommittén, Skidorienteringskommittén och MTBorienteringskommittén. Utanför styrelsen finns även Tekniska Kommittén som framförallt hanterar
tekniska frågor och tävlingsprogrammet.
Utöver arbetet i dessa kommittéer finns ett antal andra områden som kontinuerligt behöver
hanteras av NOF:
•
•
•
•
•
•

Större arrangemang
Information/kommunikation – hemsida, sociala medier mm.
Ekonomi
Förberedelser för och deltagande i SOFTs och NIFs årsmöten, SOFTs ordförandekonferens, SOFTs
förbundsmöte samt andra konferenser arrangerade av SOFT.
Utbildningar, t.ex. ungdomsledarutbildningar och banläggarutbildningar.
NOFs årsavslutning

Kart- och Markkommittén
Ansvarar för kart- och markfrågor på en övergripande nivå.
•
•
•

Kvalitetssäkring och kontroll av kartor i distriktet
Informera klubbar/arrangörer om gällande regler för kartor
Delta i kartkonferenser och kartkonvent för att upprätthålla kompetens inom kartområdet

Detta inkluderar bland annat kontakt med kartföreningarna/allianserna och klubbarna inom
Norrbotten för dialog kring nya och uppdaterade kartor, informera klubbarna om nyheter inom
området, ha kontakt med SOFTs kart- och markansvarige mm.

Ungdoms- och juniorkommittén
Ansvarar för att göra en årlig plan gällande och genomförande av de aktiviteter som ska arrangeras
av NOF. Dessa innefattar bl.a.:
• NOF-läger, sommar och vinter, inkl. tydligt regelverk om förväntningar och resurser samt utse
ansvarig arrangör.
• NOF-cup sommar, inkl. tydliga regler och tävlingsplan

•
•
•
•
•
•
•
•

Laguttagningar till stafetter där ungdomarna springer för Norrbotten (t.ex. O-ringens
ungdomsstafett)
Utse uttagningskommitté (UK)
Ev. USM-läger
Gemensamma resor till USM, Daladubbeln, Rikslägret etc.
Dialog och samordning med Västerbottens OF gällande ungdoms- och juniorsamarbete
Säkerställa att det finns Norrbottenskläder till USM, Barents summer-/winter-games och ev. andra
relevanta tävlingar
Arbete med det så kallade ”Ungoteket”
Riktade insatser för att få igång barn- och ungdoms-satsningar i fler föreningar

Skidorienteringskommitté
•
•
•
•

Har som huvuduppgift att försöka öka antalet skidorienterare i länet och då framförallt
ungdomar
Samordna tävlingskalender
NOF-cupen skidO
Samverka med ungdomskommittén gällande NOF-läger skidO

MTB-orienteringskommitté
MTBO-kommittén har för avsikt att se till att det genomförs någon träning i de områden där
det finns kartor för MTBO. Boden, Älvsbyn och Luleå. Kommittén vill också inspirera klubbar i
Norrbotten att sprida sporten genom att konvertera om befintliga kartor i lämpliga
områden. Träningarna ska spridas via Eventor och med e-post. Det finns personer som är
villiga att ta på sig jobb att revidera befintliga MTBO-kartor. Så det finns en plan att det
arbetet kan sätta igång 2021.

Årsplan
Februari:
•
•

Årsmöte
Ny styrelse - konstituerande styrelsemöte

Mars:
•
•
•
•

Styrelsemöte
Extra (uppskjutet) Förbundsmöte SOFT
Regler för NOF-cup sommar samt beslut om ingående tävlingar
Diskussion inför NIFs årsmöte

April:
•
•
•

Inbjudan NOF-läger sommar
Deltagande i NIF årsmöte
Ev. genomförande av ungdomsledarutbildning (tveksamt)

Maj:
•
•
•
•

Styrelsemöte
Uppföljning skidO
Regler för laguttagning till distriktsstafetten vid USM, samt utse UK
Första planering av tävlingskalender 2022

Juni:
•
•

Riksläger Idre
NOF-läger sommar

Augusti/September:
•
•
•
•
•
•

Styrelsemöte
SM medel och stafett
Strategisk planering skidO
Beslut NOF skidO-läger
Planering, beslut och inbjudan NOF årsavslutning
Fastställa tävlingskalender 2022

Oktober:
•

NOFs årsavslutning

November:
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsemöte
Diskussion inför SOFT ordförandekonferens
Uppföljning OL
Strategisk planering OL, utbildningsbehov
SOFTs ordförandekonferens, tävlingskonferens, kartkonvent
Fastställa regler för NOF-cup skidO samt ingående tävlingar
Utse representant samt diskutera eventuella motioner till SOFTs förbundsstämma
Bestämma tid för årsmöte

December:
•
•

Styrelsemöte
Förbereda årsmöteshandlingar

Januari:
•
•
•
•

Styrelsemöte
Fortsatt strategisk planering OL
Beslut NOF sommarläger
Budgetförslag 2022

Februari:
•
•

Årsmöte
Ny styrelse – konstituerande styrelsemöte

