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Arbetsgruppens roll och avgränsningar 

Kartgruppen är ett referensorgan till förbundsstyrelsen med den övergripande 
uppgiften att ge stöd och råd inom ansvarsområdet kartfrågor för fyra grenar. 
Gruppen är inte beslutsfattande. 

Styrelsen har fastställt att Sverige ska förhålla sig till IOFs internationella 
kartnormer genom berörda dokument och andra riktlinjer som lämnas av IOFs 
Map Commission eller IOFs Council.  

För tillämpning av detta förhållningssätt och hantering av sakfrågor delegerar 
styrelsen beslutsfattandet till kartansvarig på SOFTs kansli, som också är 
sammankallande för kartgruppen.  

• Gruppen bör ha en sådan sammansättning att det inom gruppen finns 
tillräcklig kompetens inom ansvarsområdet. 

• Gruppen bör tillsättas utifrån ett jämlikt perspektiv och med god 
geografisk spridning över landet. 

• Gruppen får utse tillfälliga utskott för beredning av särskilda frågor, samt 
adjungera ytterligare personer vid gruppens behandling av enskilda frågor. 

• Gruppen är en del av SOFTs organisation och ska i sitt arbete följa den 
policy och de riktlinjer som gäller för organisationens externa och interna 
kommunikation. 

Namn på medlemmar i gruppen redovisas på svenskorientering.se   

 
Arbetsgruppens uppdrag 

Kartgruppens uppdrag är, förutom att bistå kartansvarig i frågor inom 
kartområdet: 

• Att i samråd med regelgruppen bereda ändringar i regler och anvisningar 
avseende kartfrågor.  

• Att utgöra ett stöd till orienteringsrörelsen inom kartfrågor. Detta avser 
särskilt stöd till distriktens ansvariga, samt arrangörscoacher. Det avser 
också att bistå distrikt och föreningar så att regler och anvisningar inom 
kartfrågor följs. 

• Att följa utvecklingen av orienteringssporten och, som en följd av detta, 
initiera förändringar inom kartområdet, samt svara för underhållet av den 
dokumentation som finns inom området. 

• Att initiera utbildning inom ansvarsområdet och vid behov medverka vid 
sådan utbildning. 

• Att godkänna kartkontrollanter till nivå 1 efter förslag från arrangerande 
distrikt. 

• Att representera SOFT i frågor inom ansvarsområdet på internationell 
nivå. 

• Att certifiera färgutskrivare och tryckerier (själva personen, inte maskinen). 

• Att bistå arrangörsklubbar (kartbeställare) för tävling inom nivå 1 genom 
att administrera processen för kartkontroll och godkännande enligt aktuell 
kartnorm.  


