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Info från ordförande konferens i Kolmården nov 2017.
Under mötet presenterade SOFT några förslag till ändringar på deltagaravgifter, klassindelning och
vi diskuterade också de inkomna motionerna till förbundsmötet som kommer att hållas våren 2018.
Har ni synpunkter som skall beaktas är det av största vikt att ni snarast återkommer med synpunkter
på förslagen, helst under veckan, så att vi kan vidarebefordra dessa till SOFTs styrelse inför nästa
möte.
Dessutom går nomineringstiden för SOFT styrelse ut den 31 dec.
En ny Ordförande och ytterligare 4 medlemmar skall väljas in.
Har du någon bra kandidat ska du anmäla henne eller honom till Lennart Brattgård;
lennart@brattgard.se.

Avgiftsutredningen
Förslaget går förenklat ut på att nuvarande SOFT och Tävlingsavgiften slås ihop och blir en
arrangemangsavgift.
Utgångspunkten är att bidragen till SOFT och OF förbunden blir kvar på samma nivåer som
tidigare.
Förslaget innebär att arrangemangsavgiften tas ut också på närtävlingar. Undantag för
klubbarrangemang, tränings och klubbmästerskap som samarrangeras, skolverksamhet.
Det finns 2 förslag för beräkning av avgiften, en baserad på anmälningsavgifterna, och en baserad
på antal tävlande. Båda förslagen har en viss nivå där arrangemangsavgifte börjar att tas ut , och en
maximal andel som uppnås vid ett visst deltagarantal eller anmälningsavgiftssumma.
Exempel för % andel av anmälningsavgift; Exempel för antal deltagare
Anm avg
<25000 kr
25000-50000
50000-100000
>100000

0
25%
30%
35%

Antal deltagare
<50
50-200
200-400
>400
Not

Avgift/delt
0
20 kr
30 kr
40 kr
Ungd, 0,5 ggr avgiften
Elit 1,5 ggr avgiften

En ny syn på träning och tävling
SOFTs vision och verksamhetsinriktning vilar på et antal grundpelare som är gemensamma för
idrottssverige och RF.
En del av detta är ”En ny syn på tävling och träning” Under 2016 och 2017 har förbundet arbetat
med en ny klassindelning för barn och unga, baserad på RF´s riktlinjer för barn och ungdom.
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Genom den nya klassindelningen vill man ge möjlighet för de unga att utvecklas i egen takt och
också att få möjlighet att allt efter egen vilja prova svårighetsklass och banlängd.
Således föreslås att klasserna upp till 14 år ersätts med U klasser i färgerna grönt, vitt gult och
orange.

Motioner till förbundsmöte 2018
Inkomna motioner finns att läsa på SOFTs hemsida.
Dom finns att läsa på den här adressen;
http://www.svenskorientering.se/forbundsinfo/traffarochmotesplatser/forbundsmote/2018/Inkomna
motioner/
Lämna oss gärna dina synpunter snarast!!!

Kartkontroll
Förbundet har skrivit om anvisningarna. En viktig ide är att kontrollanten utses tidigt, så att
kontrollanten kan vara tidigt bollplank i kartritningsprocessen.
Utbildningar planeras.
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