
Sammanfattning Tinget 2013 

 
Dagen inleddes gemensamt för alla grupper och Fredrik inledde med att hälsa 

alla välkomna och gå igenom dagens program.  

 

Flera stipendier och utmärkelser som delats ut till uppländska aktiva och 

föreningar uppmärksammades. Annika Billstam blev utsedd till årets 

idrottskvinna vid idrottsgalan i Uppsala. Gunilla Svärd fick Skogssportens 

Gynnares stipendium för årets ledare. Rasbo IK tilldelades Nils Whålbers 

minnes stipendium för årets ungdomsklubb. 

 

O-ringen 

Henrik Boström som är ny VD i O-ringen AB informerade om den nya 

organisationen och lite framtidsplaner. Henrik berättade om intressant statistik 

om hur deltagande, arrangörstimmar och ”vinster” sett ut de senaste åren. 

Henrik återgav även lite information kring bolagiseringen av arrangemanget.  

 

Gemensam info kring den strategiska planen som tagits fram och kommer att tas 

vid förbundsmötet nästa termin.  

 

Anders informerade lite gemensam information om tävlingsstatistik från 

distriktet och väckte lite tankar om var det kanske finns utvecklingspotential 

inom tävlings- och arrangemangsplanering.  

 

Ordförande: 

Fredrik och Björn presenterade den nya grafiska profilen och hur den nya 

designen av hemsidan ser ut.  

 

Skolsamverkan 

UOF har planerat ett föreningsmöte den 5/2-14. Vid detta möte kommer 

samarbete med skolan att diskuteras och planer göras. Inom UOF styrelse har vi 

diskuterat olika strategier och dessa kommer att presenteras vid föreningsmötet. 

 

Idrottslyftet 

Björn informerade om Idrottslyftet 2014 som kan sökas hos SOFT, Upplands 

Idrottsförbund eller SISU-Idrottsutbildarna. Mycket viktigt att se till att söka 

bidraget hos rätt instans för att undvika fördröjningar eller missade bidrag. 

 

LOK-stöd 

Björn informerade om de nya LOK-stöds reglerna som börjar gälla från 

årsskiftet. Flera viktiga punkter att tänka på och mer information finns att hitta 

på ”www.svenskidrott.se”. 



Utbildningar 

En banläggarutbildning planeras till 17-18 januari på Biskops-Arnö. 

Utbildningen arrangeras i samarbete med Stockholm. Förhoppningen är att en 

utbildningshelg kommer att genomföras tillsammans med de närliggande 

distrikten likt upplägget i Avesta från tidigare år. Björn kommer att följa upp 

detta med SOFT.  

 

Verksamhetsplan A 2014 

Verksamhetsplanen diskuterades. Mål/vision i verksamhetsplanens inledning 

diskuterades men gruppen ansåg att den skulle stå som den är. Olika inriktningar 

inom distriktet diskuterades, dock beslutades inte om någon förändring.  

 

SM 2014 

En lägesrapport inför SM tävlingarna presenterades av de arrangerade 

klubbarna.  

 

10-mila 2015 

År 2015 firar 10-mila stafetten 70 år och arrangeras i Uppland med Arena i 

Skepptuna. Sören E berättade kort om läget inför arrangemanget. Kartan är i 

stort sätt färdigställd. Arrangörslista med huvudfunktionärer är gjord. En kortare 

fundering kring när starten ska gå och hur början av den stora stafetten. Frågan 

väcks eftersom Eksjö har gjort om upplägget något under 2014. Flera positiva 

röster väcktes i lokalen för att starta herrstafetten med 2 dagsträckor. Frågan om 

kringaktiviteter (tävlingar) i samband med stafetten diskuterades men detta sågs 

inte som en bra idé, det verkar då bättre att satsa full på stafetten.  

 

Mark & Miljö 

Erik Jonsson informerade om SOFTs arbete med markfrågor. Mycket 

diskussioner har förts vid OL-konventet och i SOFT om Allemansrätten och 

markägande. Detta kan komma att bli problem för orienteringsverksamhet i 

framtiden. Mark-gruppen under SOFT arbetar med kontakter mot olika 

kommuner och landsting. Problem uppstår med att få tillstånd till att anordna 

MTBO då kommuner förbjuder cykling på stigar.  

 

Valberedningen 

Anders Söderbärg informerade kring valberedningens arbete inför kommande 

årsmöte. 


