TÄVLINGSKONFERENSEN I SÖDERTÄLJE 16-17 NOVEMBER 2019

Program
VERSION 20191112

Lördag
12.00

Lunch på Scandic Skogshöjd, Södertälje

13.00

Inledning (gemensamt m. markkonferensen). Praktiska detaljer. Kort
programgenomgång lördag. Kort information om verksamhetsinriktning 20202021.

13.15

Markfrågor (gemensamt m. markkonferensen)


Information och frågestund om organisation, handlingsplan och aktuella
markfrågor.

14.30

Bensträckare

14.35

Miljöfrågor (gemensamt m. markkonferensen)


Om att arrangera klimatsmart



Gruppdiskussion

15.30

Fika

16.00

Ny regelskrivning om jämställdhet


Förslag på ny regelskrivning efter förbundsmötet 2020



Gruppdiskussion

16.30

Bensträckare

16.35

Basprogrammet, samt ev. frågor innan regionala överläggningar. Välj aktivitet
nedan utifrån behov:

17.30

Regionala
överläggningar
(uppdelning regionvis)

Föreläsning:
Framgångsstrategier
med Tove Alexandersson

18.15

Ca 19.00

Föreläsning: Motivation
och målsättning
med Stefan Söderfjäll

Middag med prisutdelning

Fri aktivitetstid

Söndag
Fr 7.00

Frukost

8.00

Återkoppling från regionala överläggningarna. Frågor som berör övriga regioner
och basprogrammet.

8.15

Förslag på ny klassindelning


Tävlingsklasser blir åldersklasser



Inskolningsklass och utvecklingsklasser går in i öppna klasser (med möjlighet
att inte visa tid i resultatlistan)



Nya namn på öppna klasserna

9.00

Kort bensträckare

9.05

Uppföljning 2019


Arrangemangsavgiften



50 % i öppna klasser på tävlingsdagen



Nya kartskalorna

10.00

Fika

10.30

Motioner till förbundsmötet


Sex motioner varav fem tävlingsrelaterade

11.00

Kort bensträckare

11.05

Anmälda diskussionspunkter


Skillnaden mellan nationella tävlingar och distriktstävlingar



Behovet av snitselfärg för förbjuden passage

11.55

Kort bensträckare

12.00

Anmälda frågor och aktuell SOFT-information
Anmälda frågor:


Tävlingsprogrammet – hur få in ansökan från klubbarna till 31 mars och hur
administrera datum och godkännande på ett enkelt sätt? (Stockholms OF)



Nya (delvis) tävlingsrapporteringen i Eventor – hur har den fungerat under året
ute i distrikten, till exempel med närtävlingar? Finns det förbättringsmöjligheter
i Eventor? (Gästriklands OF)



Eventor- och OLA-supporten – hur fungerar den och vilka svarstider kan man
förvänta sig? (Gästriklands OF)

Aktuell SOFT-information:


12.30

Ambition finns om att före konferensen presentera ett dokument med aktuell
information. Utifrån denna finns möjlighet att anmäla fler frågor till SOFT inför
konferensen.

Lunch och avslutning

