Solna OK > 2009
Uppstartmöte inför årets nystart tisdag
16 mars 2010 18.30 i Råstaparkhallen
På årsmötet i februari beslutades om en ny arbetsplan. Den viktigaste förändringen var
bildande av dessa tre arbetsgrupper:
•

Arbetsgrupp för Rekrytering, träning, tävling, utbildning och ungdom som ska
verka inom området rekrytering av nya medlemmar, utbildning av nya orienterare,
träningsplanering, träning och att verka för ökat tävlande. Fokus ligger på att rekrytera
familjer med ungdomar och kompisar till dessa.

•

Arbetsgrupp för Kartor och arrangemang som ska verka inom området
kartframställning, arrangemang av typ Naturpasset och särskilda arrangemang för
rekrytering av nya medlemmar samt stöd till skolor med färdiga skolpaket för
orienteringsarrangemang och stöd vid skolarrangemang. Kan även ha hand om av
klubben arrangerade tävlingar, men normalt sköts dessa arrangemang i projektform
utanför denna arbetsgrupp.

•

Arbetsgrupp för Information och statistik ska verka inom området information till
medlemmar, information för att rekrytera nya medlemmar och tävlingsstatistik.

Arbetsgrupperna kommer att fram till den 15/3 jobba med de idéer som finns för hur vi ska
arbeta under året. Ända sedan planeringskonferensen i början av januari har diskussioner
förts om vad vi ska göra under 2010 och hur vi ska göra det. Arbetsgruppen för Rekrytering,
träning, tävling, utbildning och ungdom (vi kanske skulle hitta på ett kortare namn) är den
största och viktigaste men det är viktigt att de två övriga arbetsgrupperna genom sitt arbete
hjälper till att nå vårt mål, att bli fler orienterare i Solna OK. Även ni som inte är med i någon
arbetsgrupp har givetvis också en lika viktig uppgift.
Därför inbjuder vi till detta uppstartsmöte där vi samlas för att tar del av arbetsgruppernas
tankar och förslag. Och vi hjälps förstås alla åt med att göra förslagen bättre.
Kvällen är kort så det gäller att vi är kreativa och effektiva.
Konferensrummet i Råstaparkhallen är bokat tisdag 16 mars klockan 18.30. Kom och ta del
av det som vi hoppas ska bli startskottet för framtidens Solna OK. Välkommen!
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