
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

   

SKELLEFTEÅ  ORIENTERINGSKLUBB  
  

Verksamhetsberättelse 2006 
  

Styrelsen för Skellefteå Orienteringsklubb får härmed avge följande berättelse  
för verksamhetsåret 1 jan 2006 – 31 dec 2006,  
  

Styrelsens sammansättning 
Ordförande  Ivan Torstensson vald 2006 för 1 år 
 
Vice Ordförande Carola Nilsson  vald 2005 för 2 år 
 
Sekreterare  Peter Eklind  vald 2005 för 2 år  
 
Kassör   Gerd Hedlund  vald 2006 för 2 år  
 
Övriga ledamöter Birgitta Lundmark  vald 2006 för 2 år 
 
    Pär Lindgren  vald 2006 för 2  år 
 
    Karin Torstensson vald 2005 för 2 år 
 
Suppleanter  Bo Eriksson   vald 2005 för 2 år 
    Lars-Petter Isaksson vald 2006 för 2 år 
  

Kommittéordförande och övriga funktionärer  
  

Orienterings- och  
Ungdomskommittén  Hans Carlsson 
SkidO-kommittén  L-P Isaksson  
Kartkommittén   Sven Lindberg 
Sponsring   Tomas Lundström  
Arrangörskommittén  Jan-Erik Holmstedt 
Anmälningsansvarig  Kansliet 
Stugansvarig   Stig Jonsson 
Revisorer   Kjell Broberg och Per-Erik Wahlberg 
Revisorsuppleant  Ture Westling  
Valberedning                  Magnus Degerman (sammankallande),  

Hans Carlsson och Per Lundgren  
 

  
Styrelsen har förutom Årsmötet haft en klubbträff och 10 protokollförda  
sammanträden under verksamhetsåret. 



 

Klubbmedlemmar  

 
Klubben har vid verksamhetsårets slut c:a 500 medlemmar.  
För klubbens framtid bör vi alla hjälpas åt i medlemsrekryteringen  
Att lösa familjemedlemavgift kan vara ett sätt, att erbjuda gratis medlemskap  
under 2007 vid deltagande i SOK-s speciella aktiviteter.kan vara ett annat. 
Medlemsantalet är avgörande för administratörsbidraget. 
  
Medlemsavgiften har år 2006 varit 375 kronor för familj, 300 kronor för vuxen  
och 150 kronor för ungdom (<20 år). Stödmedlemsavgiften är 100 kr. 
 
Vid deltagande i tävlingar har vuxna medlemmar betalat en egenavgift på 50 kr 
per tävling upp till 10 tävlingar, vilket inneburit ett tak på 500 kr. i tävlingsavgifter  
utöver det står klubben för. Dessa deltagaravgifter gäller bara seniorer och äldre. 
Beslut om reseersättningar till tävlingar för vuxna har saknats. 
För barn, ungdomar och juniorer står  SOK för alla tävlingsavgifter.  

 
Kanslipersonal 
  
Carina Lundgren har varit sjukskriven under 2006 

SOK har ett arbetsgivaransvar för kanslisten och under sjukskrivningstiden har därför  

två styrelseledamöter regelbundet, cirka 1 gång per månad, haft träffar med henne för  

att informera sig om hur det går, försöka ge stöd  och ge kontakt med arbetsplatsen. 

 

Efter en kaosliknande situation på kansliet anställdes Maria Norström som  vikarie från  

den 1 maj 2006  

Kanslistens huvuduppgift är ungdoms- och skolverksamhet, att vara kontakt mot  

kommunen och andra föreningar, Bevaka och ta fram underlag för bidragsansökningar, 

ansvar för lokalens öppethållande, stöd och hjälp till styrelse och kommittéerna. 

Vår målsättning för 2007 är att vi skall nå 500 ungdomsaktiviter som är ett krav för  

behållandet av administratörsbidraget och nuvarande bidrag till kokalkostnad 

 

Carinas sjuksskrivning har i mycket hög grad påverkat verksamheten negativt så 

Maria har haft ett mycket tufft jobb att gå in under verksamhetsåret och försöka få  

grepp om vad som förväntas av henne. Det svåraste är att kunna säga nej då arbetstiden 

inte räcker för alla önskemål. 

Före, under och efter Barenskampen gjorde hon ett jättejobb, som vi ser att   

kommittéerna inte klarat själva 

 

Verksamhet. 

 
Orienteringsskola har på måndagskvällar bedrivits med föräldrar och barn både under  

våren och hösten. 

De äldra ungdomarna har deltagit vid måndagsträffarna och dessutom tränat på onsdagar  

i anslutning till klubbstugan. 

Skolprojekt har geomförts som hjälp vid kartframtagning och banläggning. 

Många träningsorienteringar har genomförts som tillsammans med ungdomssatsningarna  

har resulterat i många startande vid bl.s. DM långdistans  i Långviken. 


