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Västmanlands Orienteringsförbund 
och Köping-Kolsva OK 

inbjuder till planeringsmöte för  
OL-säsongen 2023 

 
 

Tid: Lördag den 26 november, 09.00-15:00 
Plats: Hotell Scheele, Köping 

 

 

Med den fina erfarenheten från fjolårets konferens gör vi ett liknande upplägg detta år. I 
år är det Köping-Kolsva som är värdar och de bjuder in oss till hotell Scheele i Köping.  
 
Som vi vant oss vid de sista åren bör man vara restriktiv med att delta i samlingar som 
denna om man känner sig krasslig. Vi litar på att du själv tar ditt ansvar och i sådant fall 
avstår konferensen även om du anmält dig. 
 
 

Förberedelser 

För att få ett så givande möte som möjligt på den korta tid vi har på oss, utgår vi ifrån 
att ni förberett er bl.a. genom att gå igenom: 

• Dokumentet ”Inför planeringsmötet” 

• Planeringsmallen 2023 

• Erfarenheter från utvärderingsmötet (fråga dina klubbreprentanter som var 
närvarande om du själv inte var där) 

• Noteringar från VOF Alla-till-Alla #1 

• Din egen förenings funderingar och idéer 

• Eventuella tillkommande dokument 
 

Du hittar (eller kommer att hitta) dokumenten på VOFs hemsida. 
  

Planering 

Vi delar upp oss i 3 verksamhetsområden: Föreningsutveckling (FU), Ungdom (U) och 
Tävling/Mark/Karta (T). Grupperna avgör själva agendan under dagen, men resultatet 
skall utmynna i en aktivitetsplan för 2023 med utpekade ansvariga för varje aktivitet och 
en grov kostnadsuppskattning. 
För att underlätta lite i förberedelserna och i planeringsarbetet på mötet, finns här nedan 
några av de ämnen som behandlas. Varje grupp kan själva lägga till ytterligare punkter 
på agendan. 
Det vore till stor hjälp för kommande aktivitetsansvariga om någon i varje grupp gör 
några korta noteringar från diskussionerna.  
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Efter lunch tar vi en halvtimmes ”mingel” med alla grupper för att koordinera 
eventuella frågor som dykt upp. 
 

Gemensamma frågor för ALLA grupper 

• Många gemensamma frågor dök upp på det senaste VOF Alla-till-Alla” 
mötet. Noteringar finns på hemsidan. 

 
U - Ungdom 

• Beslut om verksamhetsledare för VO Ungdom (se separat dokument) 

• VOF har fått ett stipendium till ungdomsverksamheten på 3600 kr av 
Skogskarlarna Västmanland. Skall dessa pengar användas för något 
speciellt ändamål? 

• Vinteraktiviteter  

• Uppstartsaktiviteter vårsäsongen (upp till 12 samt 13-16 läger) 

• VPT. Datum, arrangör och avgifter.  

• VOT – Violett-Orange träningar 

• Distriktsmatch. Hur får vi fler deltagare? 
o Brev. ”Grattis DU är uttagen….” 
o Distr.match läger? 
o U-10-mila? 

• DM-regler för nästa år (stafett – kan konceptet ”dubbelfajten” vara 
något?) 

• USM 

• Skolorientering.  

• World Maze Race, World Orienteering Day (arrangemang för att nå ut 
till nya ungdomar – gärna tillsammans med skolor) 

• Utbildningar? 

• Nya ungdomsaktiviteter 
 

 
 

T- Tävling (alla grenar) / Mark / Karta 

• Distriktets tävlingar 2023 

• Distriktets tävlingar 2024 – ansökan senast 31 mars 2023 

• MtbO / SkidO – satsning 2023? 

• Markfrågor 

• Distriktets anvisningar tävling. Kontrollanter?  

• DM (se noteringar från ”VOF Alla-till-Alla #1”) 

• Öppna OL-träningar. 

• Enkla arrangemang (U-ringen, Kol-mila, …) 

• Gemensamt större arrangemang 

• Gemensam marknadsföring Naturpass och HittaUt 

• Digitala möten - focusgrupper 
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• Utbildningar 

• Banläggarkort 

• World Maze Race, World Orienteering Day (arrangemang för att nå ut 
till nya ungdomar – gärna tillsammans med skolor) 

• Gemensam utrustning 
 

FU - Föreningsutveckling 

• Nästa årsmöte 

• Nästa Utvärdering-/Planeringsmöte 

• RF lägger ner hemsidefunktionen i IdrottOnline 31 dec 2022 + annan 
info från SOFT 

• Hur når vi ut? Hur kommunicerar vi bäst? 

• DM-stafetten  

• Digitala föreningsträffar med VOF 

• Utbildning (styrelsearbete, kassör, bokföring..) 

• World Maze Race, World Orienteering Day 

 

 

Gemensam presentation/summering och budget 

Vi presenterar och diskuterar de olika gruppernas planering och gör en grov budget 
 

Förtäring 

För- och eftermiddagskaffe samt lunch serveras i hotellets matsal. 
 

Kostnad 

VOF bekostar konferensen. 
 
 

VÄLKOMNA! 


