
Upplands Orienteringsförbund 
Planeringskonferens 2022   

 

Inbjudan planeringskonferens med UOF 
lördagen den 26 november 

 
Upplands OF inbjuder till konferens för att utvärdera 2022 års verksamhet samt för att blicka 
framåt och planera 2023 års verksamhet. I år kommer planeringskonferensen att hållas på Tre 
Rosor i Rosersberg.  
 
Vi hoppas på god uppslutning från distriktets klubbar för bra diskussioner inom distriktets och 
klubbarnas verksamhetsområden. Målet med planerings-konferensen är att lägga en grund för 
och förankra kommande års verksamhetsplan. Konferensen är vid sidan av årsmötet det 
gemensamma forum där klubbarna kan påverka distriktets verksamhet. Förbered er gärna genom 
att diskutera i klubbarna, och ta med er dessa tankar och idéer till årets möte.  
 

Program: 

9:00-10:00 Föreläsning: Joachim Ingelsson, SOFT 
nya allmänna råd för arrangemang i naturen 

 
10:00-10:30 Förmiddagsfika  
 
10:30-11:30 Fortsättning Joachim Ingelsson 
 
11:30-12:00 Kort information från UOF 
 
12:00 Lunch 
 
12:40 Gruppvis utvärdering och planering (gruppindelning kan ändras beroende på 

deltagande) 
- Ordförande/Information  
- Arrangemang 
- Ungdom 

 
13:30-14:00 Fika (grupperna tar fika när det passar) 
 
14:30 Samling och genomgång 
15:30 Avslutning 
 

Anmälan: Senast 18 november på Eventor (under klubben/distriktsaktiviteter) 

https://eventor.orientering.se/Activities/Show/16778  

Kostnader: Ingen deltagaravgift 

Övrigt: All information, handlingar läggs upp som en nyhet på UOF’s hemsida 

(https://www.svenskorientering.se/Distrikt/upplandsorienteringsforbund)  

 
 

Välkomna önskar 
UOF’s styrelse  

https://eventor.orientering.se/Activities/Show/16778
https://www.svenskorientering.se/Distrikt/upplandsorienteringsforbund


Upplands Orienteringsförbund 
Planeringskonferens 2022   

 
 

Frågor/ämnen för gruppdiskussioner 
 

Ordförande/Information (Jenny Westerbergh/Björn Johansson) 
• Genomgång av läget i distriktets klubbar 

• Framtidens hemsida. Vad ska bort och vad ska vara kvar? Gå gärna in på UOF’s hemsida 
men även andra distrikts hemsidor för att skapa nya idéer. 

• Toaletter på tävlingar – gemensamt avtal med leverantör? 

• DM-stafetten – vilka klasser ska vi ha? 

• Genomgång av UOF’s verksamhetsplan/anvisningar 

• Information från SOFTs ordförandekonferens 

• Övriga tankar, skicka gärna dessa innan mötet så att de kan förberedas. 
 

 
Arrangemang (Johan Westerbergh) 

• Utvärdering 2022 

• Tävlingsplanering 2023 och framåt 

• DM-programmet 

• Långdistanser, natt och stafetter 

• Duschar på tävlingar 

• Information från SOFTs tävlingskonferens 

• Övriga tankar, skicka gärna dessa innan mötet så att de kan förberedas. 
 

 
Ungdom (Per Jemth) 

• Genomgång av verksamheten 2022 

• Diskussion kring stående rutiner inom UOF’s ungdomsverksamhet 

• Ett nytt sommarläger 

• Ungoteket 

• Bemanning 2023 i ungdomskommittén 

• Planering 2023, aktiviteter och ansvariga klubbar, ändringar, tillägg eller strykningar 

• Övriga tankar, skicka gärna dessa innan mötet så att de kan förberedas. 
 


