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Förslag Verksamhetsplan 2023 
 

Klubborganisation 
Styrelsen leder klubbens arbete. Under styrelsen avser har klubben kommittéer som ansvarar 

för att verksamheten genomförs i enlighet med klubbens verksamhetsidé och värdegrund. 

 

Klubben organiseras enligt följande:  

• Barn- och ungdomskommitté  

• Arrangemangskommitté 

• Kartkommitté 

• Brotorpskommitté 

• Cafékommitté 

• Redaktion Luffarkaveln 

 

Kommittéerna ska inom de ramar och budget, som styrelsen anger, fatta beslut om sin egen 

verksamhet.  Varje kommitté bör ha en representant i styrelsen och kontinuerligt orientera 

denna om sitt arbete. Om inte kommittén är representerad i styrelsen, kan styrelsen kalla 

representant att informera vid styrelsemöte. Principiellt viktiga frågor eller frågor som medför 

kostnader utöver given budget ska hänföras till styrelsen för synpunkter eller beslut. 

 

Enskild styrelsemedlem ska inte fatta enrådiga beslut. Om beslut behöver fattas mellan två 

styrelsemöten ska samråd sökas med övriga styrelsemedlemmar via e-mail eller telefon. 

Enskild styrelsemedlem kan även få mandat av styrelsen att lösa en given uppgift.  

 

Barn- och ungdomsverksamheten 
a) Behålla och utveckla befintliga träningsgrupper med barn och ungdomar för att nå stabila 

grupper på alla nivåer. 

 

b) Erbjuda anpassad träning efter färdighetsnivå samt arrangera läger och sociala aktiviteter 

för klubbens barn och ungdomar. För yngre barngrupper, en träning i veckan. För de äldre 

grupperna två träningar i veckan. 

 

c) Delta efter färdighetsnivå i nationella tävlingar, U-serien och andra utvalda tävlingar. 

Målsättningen är att vara bland de fem bästa klubbarna i U-serien. Arrangera skjuts till 

prioriterade tävlingar för anmälda ungdomar.  

 

d) Läger och prioriterade tävlingar  

Tävlingar: 

U-serien 

En nationell tävling i närområdet  

Stockholm indoor cup  

Daladubbeln (Gula gruppen, Ugglorna + Hökarna)   

Måsenstafetten (Gula gruppen, Ugglorna + Hökarna) 

  

Läger:  

Måsenstafetten som upptakt av vårsäsongen 

Tältläger vid Brotorp i samband med höstsäsongsupptakt  

Daladubbeln som en avslutning av höstsäsongen 

StOF-lägret (sommarläger) 
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e) Erbjuda sociala aktiviteter och inomhusträning under ”lågsäsong”. I detta ingår 

klubbgemensam resa till Orsa Grönklitt i januari. 

 

f) Genomföra särskilda tjejträffar under året. 

 

g) Begära begränsat registerutdrag i belastningsregistret för samtliga ledare som kommer i 

kontakt med ungdomar. Uppvisat registerutdrag gäller i två år, därefter behöver nytt utdrag 

visas upp. Om ungdomsledaren inte visar upp utdraget eller har visad belastning får denne 

ej verka som ungdomsledare till dess ett godkänt registerutdrag visats upp. 

 

Tränings- och tävlingsverksamhet juniorer och seniorer 
a) Erbjuda minst två träningstillfällen/vecka varav en OL-teknikträning under hela 

tävlingssäsongen. Under vintern erbjuda löpträning. 

 

b) Uppmuntra klubbmedlemmar att delta i sommartävlingar såsom O-ringen. Ordna 

klubbgemensamt boende. 

 

c) Delta med minst ett lag på 25-manna (utse uttagningsansvarig). 

 

d) Delta vid Jukolakaveln om vi har intresserade juniorer som vill delta (utse 

uttagningsansvarig). 

 

e) Samarrangera KM-tävlingar (natt, medeldistans, långdistans och sprint) med Skarpnäcks 

OL, Södertörn och Skarpnäck.  

 

Utbildning 
Genomföra eller delta i utbildningar som arrangeras av klubben eller erbjuds via StOF: 

• Arrangemangsutbildning jan – april i egen regi med SOFT material  

• Tävlingsadministration jan – april via StOF  

• Banläggarkurs 6/12-21/1 via StOF  

• Banläggarkurs jan – april i egen regi 

 

Tävlingsarrangemang  
a) Tävling i vinterserien 12/2 

b) Naturpassloppet 1/4 

c) Nationell tävling 22/4 

d) KM-terränglöpning 28/4 

e) U-serien 4/5 

f) KM-medel i orientering 9/5  

g) ev. Bagisloppet 12/6 

h) Sommarserien 11/7 

i) Brotorp Trailrun 17/9 

j) Tävling i Luffarligan 27/9 och 25/10 

 

Interna arrangemang 

a) Arrangera Våryran 19/4 och Höstträffen 6/9 

b) Brostugedagen 10/6 

c) Handikapploppet 29/10 

d) Blotet 25/11 
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e) Skinkloppet 10/12 

f) Pepparkaksjakten 9/12 el. 10/12 

 

Kartor 
a) Klubben ska vara representerad och sköta sina åtaganden inom Nackareservatets 

kartgrupp, SÖKA (Söderkartor) samt övriga kartgrupper. 

b) Revidera Sprintkartan Bagarmossen-Skarpnäck.  

 

Brotorp 
a) Underhållsplan 

• Renovering av staketet.  

• Eventuellt behöver radiatorerna justeras.   

 

b) Genomföra en fixardag under hösten.  

Vinterpasset med Café Brotorp 
a) Hålla öppet under perioden 4/2--2/4 på helger och under sportlovet 

b) Bemanna i huvudsak med föräldrar till aktiva barn. 

 

Intern & extern kommunikation 
a) Bygga ny hemsida med stöd av Kansliet online.  

b) Underhålla klubbens två facebooksidor, intern och extern 

c) Använda klubbens sharepoint för att dela väsentlig information bland aktiva 

klubbmedlemmar. 

d) Ge ut två nummer av Luffarkaveln 

e) Sända julhälsning till medlemmarna 

 

Rekrytering  
a) Erbjuda träning under lekfulla former för barn mellan 3-6 år på lördagar under säsong. 

b) Rekrytering av barnledare görs bland föräldrar till aktiva barn.  

c) Äldre barn som vill prova på orientering ges möjlighet att prova i de befintliga 

träningsgrupperna i mån av plats. 

d) Erbjuda nybörjarkurs för vuxna i orientering under vår och höst samt fortsättningskurs 

under hösten. 

e) Uppmuntra nya vuxna medlemmar att delta i orienteringstävlingar och tisdagsträningar. 

f) Erbjuda “Prova på” med veckans bana vid 6-8 tillfällen vid Brotorp under året.  

g) Tillhandahålla Naturpasset i samarbete med OK Ravinen, lilla Naturpasset och 

Vinterpasset i egen regi.  

h) Vid förfrågan erbjuda ”prova på-orientering” för skolor i närområdet. 

 

Externa åtaganden 
a) Som en av ägarklubbarna för 10MILA representera klubben i 10MILA-föreningens 

styrelse och annat arbete. 

b) Klubben har en ansvarig för mark- och viltfrågor. 

c) Delta i föreningsrådet för O-ringen 2027. 

 

 


