
Verksamhetsdirektiv för Orienteringssektionen 2022-2023 
1. Sektionens inriktning 

Sektionen ska driva idrott inom orientering och trail running samt representera SAIK 
gentemot Svenska Orienteringsförbundet och dess distriktsförbund. 

 
2. Ansvar och representation 

Sektionen ska ha en styrelse (3-9 ledamöter valda enligt stadgarna) i övrigt får 
sektionen organisera sig efter egna önskemål. Sektionsstyrelsen ska utse 
representanter och kontakter till samverkande förbund. Utsedda ledamöter och 
representanter ska vara publicerade för medlemmarna. 
Sektionen får starta idrottsprojekt som omsätter/kostar upp till 250.000 kr, där 
förlusten är högst 25.000 kr. Aktiviteter med omsättning/kostnad över 25.000 kr ska 
ha utsedd projektledare och vid start vara rapporterade till föreningsstyrelsen. 

 
3. Rapportering, dokumentation och kommunikation 

Sektionens organisation, utsedda ledamöter och representanter samt 
sektionsstyrelsens protokoll ska finnas tillgängliga för föreningsstyrelsen. 
Föreningens revisorer äger även rätt och skyldighet att revidera sektionen. 
Sektionen ska: 
● ha en vision (högst 5 år gammal) som är publicerad internt och externt 
● ha en verksamhetsplan som anger hur träning, tävling och övrig verksamhet är 

organiserad inom sektionen; detaljerad plan för året och grov plan för närmsta 3- 
års horisont; planen ska vara publicerad på sektionens hemsida 

● se till att medlemmarna uppmuntras att informera varandra om aktuella 
reportage, nyheter, inbjudningar, instruktioner, etc på interna och externa 
hemsidor 

● i december föreslå aktivitetsavgifter för kommande år, beslut av 
föreningsstyrelsen 

● i januari ha meddelat representant till föreningens valberedning 

 
4. Särskilda aktiviteter under 2022-2023 

  
Flera aktiviteter utförs för att utveckla sektionen såväl som föreningen. Under 
perioden ska sektionen: 

 
● Stärka vårt varumärke. Visa vår samhällsnytta och mervärdeskapande. samarbete 

med näringsliv och kommun. 
● Förbättra engagemang, sammanhållning och introduktion av nya medlemmar. 
● Göra en ansiktslyftning av stugan invändigt. Rensa upp och se över bilder, tavlor 

mm. Involvera fler medlemmar i detta arbete t ex genom gemensam 
stugfixaraktivitet. 

● Bättre samordning mellan träningar för både elit, ungdomar och motionärer så att 
fler ges möjlighet att delta. 

● Stärka vår talangutveckling av juniorer och yngre seniorer i syfte att behålla och 
attrahera satsande löpare.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 


