
 
 

Dokumentation klubbkväll 28 maj 
Tid: Måndagen 28 maj, 2018, klockan 18.00 - 21.00  

Plats: Klubbstugan, Brantbrink  

Närvarande: Jenny Aasa, Lennart Agén, Katarina Berggren, Lina Berggren, Peter Bergman 
Henrik Bladh, Jacob Bolin, Maria Bratt, Rikard Imark, Patrik Leickt, Göran Längheim, Lina 
Matthews, Lars Nordin, Lin Normark, Björn Persson, Tomas Sundberg, Elin Sundqvist, Lena 
Sundqvist, Torbjörn Svensson, Jens Werner 

Inledning och mål Ordförande Lina Berggren hälsade alla välkomna berättade att målet för 
kvällen var att ha klubb- och kommittéövergripande diskussioner samt identifiera 
nyckelfaktorer och ta fram en handlingsplan för att uppnå klubbens mål. På kommittédagen i 
november 2017 diskuterades utmaningar för klubben och mål som vi vill uppnå, se 
nedanstående bilder.  

 
Klubbkvällen började med en liten övning där vi fick tänka igenom vilka klubbens 
medlemmar är och vilka det är som vi ska skapa vår verksamhet för. Resultatet av övningen 
visade att vi har väldigt många kategorier av medlemmar, se listan nedan.  

 
Skidåkare 
Gammal orienterare 
sedan barnsben 
Pensionärer 
Veteraner 
Eldsjälar 
Stödmedlemmar 
Motionärer 
Elitmotionärer 
Barnfamiljer 
Ungdomsföräldrar 
Föräldrar 
Vuxna 

Nybörjarföräldrar 
Nya aktiva föräldrar inom 
orientering 
Nybörjarföräldrar inom 
orientering 
Vuxna nybörjare  
Orienterare inflyttade 
från andra orter 
Barn till aktiva 
orienterare 
Barn som börjar orientera 
utan föräldrar 
Träsktroll 

Minitroll 
Ungdomar som tävlar 
Unga Vuxna 
Juniorer 
Seniorer 
Elitlöpare 
MTB Vuxen 
MTB Ungdom 
Barn i cykelverksamheten 
Föräldrar till 
cykelungdomar 
Vuxna cyklister som kör 
långlopps-cup 



 

 

Efter det presenterades tankar och idéer som kom fram på kommittédagen i november (se 
bilder). Deltagarna delades in i sex grupper som diskuterade de olika idéerna med 
frågeställningarna: 

1. Hur skapar vi ett inkluderande klimat i klubben – över ålders- och 
verksamhetsgränser? 

2. Förslag på aktiviteter eller handlingar för att nå dit vi vill? 
 
 

 
 

 
 

Diskussioner, slutsatser och handlingsplan Det kom fram många bra idéer och synpunkter 
från grupperna (se bilder längst ner). Utifrån gruppernas förslag identifierade vi tillsammans 
ett antal saker som är prioriterade att arbeta vidare med. Dessa var (utan inbördes 
prioritering): 

• Styrelsens konstitution och arbetssätt – hur kan kommittéerna representeras i 
styrelsen? Ha stormöten där kommittéerna bjuds in regelbundet? Ha ett testmöte 
efter sommaren. 

• Formell träningskommittée för all träning inom klubben – förslag på syfte och 
uppdrag samt gränssnitt mot andra kommittéer ska tas fram av en arbetsgrupp. 
Jacob Bolin är sammankallande i arbetsgruppen som bör innehålla representant från 
elit, motionär, cykel och bredd. Arbetsgruppen lämnar sitt förslag till styrelsen efter 
sommaren. 

• Gemensam klubbdag/uppstartsdag för hela klubben – styrelsen diskuterar var och 



hur organisationsansvaret ska ligga. 

• Gemensamma resor och aktiviteter över kategorier och åldrar - styrelsen diskuterar 
var och hur organisationsansvaret ska ligga. 

• Juniorkoordinator - styrelsen utser en arbetsgrupp som tar fram förslag på uppdrag 
och upplägg. 

• Unga medlemmar får ta ansvar att arrangera – styrelsen ska lämna förslaget till 
arrangemangskommittén. 

• Strukturerad plan för att erbjuda utbildningar (t.ex. ledarskap, arrangemang, 
orienteringsteknik m.m.) – varje kommitté ska bidra till utbildningsplanen. Tina 
Junegard har ansvar att koordinera. 

• Kommunikationsstrategi för både intern och extern kommunikation – vilka kanaler 
ska användas i vilka sammanhang och för att nå vilka målgrupper? Styrelsen och 
informationskommittén har uppdrag att ta fram förslag. 

 

 

Bilder från gruppernas diskussioner: 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 


