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UOFs ordförande Sture Larsson inledde kvällen med att hälsa alla välkomna till mötet. 

Därefter gjordes en presentationsrunda av de närvarande. Sture berättade sedan lite kring det 

förbundsmöte som ägt rum tidigare.  

 

1. Skolsamverkan 
Lena Nilsson är samordnande för arbetet med skolsamverkan. Lena berättade om arbetet som 

skett sedan starten vid föregående föreningskonferens. En broschyr har sammanställt och 

skickats ut till alla kommuner i distriktet med information om vilket stöd i 

orienteringsundervisningen som kan fås via olika orienteringsklubbar.  

 

Samtidigt som detta utskick gick ut bjöd UOF in alla lärare till en inspirationsdag på 

Tiundaskolan. En mycket uppskattad dag av de 26 deltagarna som var med. UOF har även 

varit med och tagit ett initiativ till en skolkamp i orientering om erbjuds alla skolor i distriktet. 

Kampen ska kunna användas som en examination av eleverna för det som vill.  

 

Till denna orienteringskamp behöver vi tillsammans hjälpas åt att hitta arrangörer. Alla som 

har möjlighet att hjälpa till vid skolkampen den 3 oktober. Frågan väcktes även om detta är ett 

steg tillbaka mot Skol-DM? Det kanske är något som vi kan fundera på framöver.  

 

Det vi sedan arbetar med är hur vi organiserar, prissätter och strukturerar det fortsatta arbetet 

med skolstödet.  

 

Ett tips till alla föreningar i detta är att det kan finnas möjlighet för klubbens ungdomar att 

skaffa sommarjobb som kartritare. Se över dessa möjligheter då det blir positiva effekter för 

både ungdom och skola. 

 

2. 10-mila 2015 
Sören Eriksson, Länna IF, berättade om hur arbetet inför arrangemanget fortgår. Sören visade 

kartan över området och berättade hur tankarna gått i planeringen. 

 

Sören visade även en översikt av tävlingsledningen och de allra flesta poster är klara. Dock 

arbetas det fortfarande med att hitta någon som kan arbeta med marknads- och 

sponsringsfrågor.  

 

Onsdagen den 19 augusti hålls nästa arrangörsmöte med ansvariga funktionärer. 

 

3. Övriga frågor på mötet 
 

Kartalliansen & OLGY 

Det har kommit en fråga från OLGY kring avgifterna till kartalliansen om de betalar varje år. 

Frågan diskuterades kort och skickades vidare till kartalliansen för beslut.  

 

Utmärkelser 

Nils uppmärksammade mötet på att väldigt få utmärkelser har sökts från föreningarna. Vi 

diskuterade detta och kommer att lyfta detta kort vid tinget i höst för att uppmärksamma fler 

ledare på detta. Kanske är detta ett viktigt inslag av ”ledarvård”. 


