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Ett förbättringsområde är att alla medlemmar skall veta vad styrelsen jobbar med, därför försöker vi 

nu gå ut med information efter varje möte. Lördagen 25/2 hade vi en styrelsedag och styrelsemöte. 

Arbete med RF/SISU 

Vi jobbade tillsammans med RF/SISU Gotland (Anna Samelius) och hade vår vision, värdegrund och 

policydokument i fokus. Vi kommer att presentera en revidering av policydokumentet så snart det är 

färdigredigerat och kollat av styrelsen, samtidigt fortsätter vi fundera kring om det finns fler delar 

som skall med då det hänt en del sen 2012 då den först gjordes, ex sociala medier. 

När det gäller vision och värdegrund kommer vi i olika forum diskutera den med medlemmar för att 

ta fram ett förslag till nytt dokument inför årsmöte 2024. 

Vi jobbade också fram ett årshjul som också kommer att redigeras och färdigställas för att sen 

presenteras. Årshjulet kommer framför allt att vara ett stöd för styrelse och kommittéer. 

Styrelsemöte 

Några punkter från första styrelsemötet med styrelsen för 2023. 

• GOF årsmöte 8 mars kl. 19 i Svaidestugan. Det kommer att bli en dragning kring ett förslag 

från SOFT (Svenska orienteringsförbundet) om ny distriktsindelning. Bifogar en länk till en 

informationsfilm för den som vill veta mer. 

https://www.orientering.se/utova-och-folj/nyheter/video-guide-till-forslaget-om-ny-

distriktsindelning/  

• Just nu gör Region Gotland en bidragsöversyn, Helene och Ronny har deltagit på dialogmöte 

och funderat kring hur det skulle kunna se ut framöver. 

• Stugan – stugkommittén jobbar med att få fram finansiering till solpanel på Kinnerstugan, 

offert är framtagen och bidrag är sökt. 

Elljusspåret har fått 6 stolpar förstörda när man skulle dra ut skog, nya stolpar är beställda 

och det skall fixas så fort det är möjligt. 

Vaktmästare för sommaren är på gång samt dialog med grannarna om att ev fixa vägen ner 

till Kinner. 

• Tävling – har svårt att hitta tävlingsledare, ännu ingen klar för Sprint-DM eller Helg utan älg 

2023.  

• Jungfruloppet – ett terränglopp som vi genomfört under många år men även där är det svårt 

att hitta en tävlingsledare och andra huvudfunktionärer. Vi ställer frågan till alla våra 

medlemmar om det finns någon skulle vilja ta sig an att leda och utveckla detta 

arrangemang?! Ingen orienteringskunskap behövs! 

• Info – Catrine ny i styrelsen. Vi pratade lite hur vi når ut med information till våra yngre 

medlemmar, en nöt att knäcka som vi funderar vidare på! 

Hemsidan är igång och vi behöver se till att alla information är på plats, samt se till att vi blir 

flera som kan lägga in information. 

• Träning och rekrytering – Fåröläger och Påskläger på gång. Kommittén har en ny ledare i 

form av Sonny Westerlund och behöver fundera på vem som engagera sig i juniorer och 

seniorer tillsammans med Carita, troligen någon som inte är med i kommittén. Sonny, 

Marcus och Göran har genomfört en tränarutbildning under vintern. 

 

En givande dag med bra diskussioner! 

Helene Eklund, ordförande 
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