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OK Södertörn – Övergripande mål 2019, reviderat förslag
Nedan redogörs för styrelsens reviderade förslag på klubbens övergripande
gemensamma mål 2019 efter diskussion och förankring på klubbkonferensen den 17
november. Dessa ska användas som inriktning och ram för verksamhetsområdena
och ska fyllas på med delmål och aktiviteter i respektive verksamhetsplan.
Måluppfyllelse ska mätas och analyseras löpande. Beslut om åtgärder alternativt
justeringar i övergripande gemensamma mål kan tas årligen.
Målen ska fungera som riktlinje för verksamhetsplaneringen 2019. Slutgiltigt beslut
tas på årsmötet den 11 februari 2019.
Ledare och Träningsgrupper
1. Alla aktiva medlemmar som vill ska, med utgångspunkt i ålder, kunskaps- och

ambitionsnivå, erbjudas att ingå i en träningsgrupp. ”Träning för alla” ska gälla
för såväl barn, ungdomar, elit som motionär.
2. En träningsgrupp ska ha tillräckligt många ledare och med så bra kompetens

att de kan ge varje individ anpassat stöd.
3. Vi ska ha fungerande ledarteam med minst 3 engagerade och

erfarna/utbildade ledare/tränare som delar på ansvaret.
Tävlingar och Resultat
4. Vi ska ha flera lag i de stora stafetterna och tillräckligt bra resultat i tävlingar

för att OK Södertörn ska framstå som en attraktiv klubb för ungdomar, elit och
övriga tävlingsorienterare. Våra stafettlag ska i huvudsak bestå av löpare som
tränar och tävlar med OKS till vardags.
5. Minst 5 barn/ungdomar i varje födelseår ska delta på tävlingar eller stafetter,

utöver Ungdomsserien, upp till klass HD16.
Arrangemang och åtaganden
6. Vi ska varje år arrangera: SCC, KM och en nationell tävling eller 25-manna. Vi

ska även arrangera andra tävlingar eller läger, som t.ex. Mila by Night, Userien och StoF sommarläger, enligt fördelning från StOF.
7. Alla aktiva över 12 år bidrar med minst 4 punktinsatser per år (arrangemang

eller matlagning/städning på Farstanäset).
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8. Minst 75% av våra 6-16 åringar har föräldrar som bidrar med stöd i

träningsgruppen och punktinsatser (arrangemang eller matlagning/städning på
Farstanäset).
9. Antal personer med fasta uppdrag ska öka med minst 10% relativt 2018 under

2019. De tyngre uppdragen kan delas på flera personer.
Trivsel och Inspiration (mät med enkäter)
10. Reparera och bygg om Farstanäset och klubbstugan för att skapa

förutsättningar för fler och effektivare aktiviteter samt ökad trivsel (start 2019.)
11. Kommande föreningsaktiviteter ska i god tid, liksom redogörelse för utförda

aktiviteter, tydligt kommuniceras via vår hemsida. Vår Facebook-sida ska
användas som komplement till hemsidan.
12. Alla aktiva medlemmar ska erbjudas minst ett träningsläger och en

tävlingsresa per år.
Rekrytera och behålla medlemmar
13. Vi ska ha en organiserad rekryteringsverksamhet varje år.
14. Minst 50% av alla barn som ingår i rekryteringen har en förälder som blir aktiv

medlem i klubben.
15. Minst 50 % av våra juniorer ska fortsätta vara aktiva orienterare när de är 24

år.
Finansiering
16. Ordinarie verksamhet ska normalt finansieras av intäkter samma år, dvs

budgeten ska vara balanserad.
Kartor
17. Vi ska årligen se till att minst en karta i vårt närområde revideras eller

nyproduceras, med start 2019.
18. Vi ska verka för att ha en gemensam kartdatabas med andra

orienteringsklubbar inom 5 år.
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