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SOFT:s utkast till verksamhetsplan 2014–15 diskuterades ingående och vi kom fram till 
följande synpunkter.  
• Det är bra att SOFT lämnat förslaget på bred remiss – det gör det möjligt att få 
genomslag för den slutgiltiga planen. 
• Uppföljning av planen är viktig. 
• ”Idrotten vill” kunde refereras lite fylligare, eftersom den är så grundläggande för 
planen. 
• Det är bra att rekrytering av personer ”med utländsk bakgrund” betonas starkt. Här 
vore det bra om man kan visa upp goda exempel från föreningar. Har vi något i 
Östergötland? 
• Folkrörelsekaraktären och demokratin lyfts fram bra i planen, men den bör betonas 
ytterligare genom att ge den en formulering i Värdegrunden med ungefär följande 
innebörd: 
 ”Vi bygger vår egen organisation på ideell demokratisk grund.” 
 ”vår egen organisation” för att markera självständig folkrörelse. 
• Eftersom det finns tendenser att vi ofta vid t ex en orienteringstävling söker oss till 
de vi känner sen tidigare, föreslår vi ytterligare en punktsats under Värdegrund: 
 • Jag tar ansvar för att nya medlemmar känner sig välkomna och tas in i 
gemenskapen. 
• Vi föreslår att avsnittet Verksamhetsområde flyttas till efter Målen och ev. arbetas 
samman med avsnittet Strategier. 
• Vi föreslår följande tre visioner: 
 • Vi ska ha världens bästa landslag över tid 
 • Vi ska ha världsledande arrangemang för alla målgrupper 
 • Vi ska växa genom att attrahera flera med bra verksamhet i våra föreningar. 
Mål på längre sikt 
• Vi föreslår att målen sätts utifrån resp vision och med dessa som rubriker, alltså 
landslag, arrangemang och attrahera med bra verksamhet. Innehållet kan i stort sett tas från 
resp Individutveckling, Arrangemangsutveckling och Föreningsutveckling.  
• Under Attrahera (eller ”Växa genom föreningen”) bör läggas till en punkt om att 
rekrytera ungdomar (till träning, tävling och ledarskap). 
• Det är svårt att förstå siffrorna när man inte har nuläget inför ögonen. Går det att 
uttrycka på något annat sätt, kanske med färre kvantitativa mål – och realistiska (gäller 
särskilt under landslag, idrottsgymnasier och elitklubbar). 
Mål på kort sikt: 
• Under Föreningsutveckling bör det finnas en punkt om SISU: 
 • Ett system som gör det lätt att redovisa studietimmar. 
 (Det är nu så krångligt att man hellre avstår, eftersom belöningen inte är omedelbar). 
Strategier 
• Ett bra avsnitt som kan göras fylligare genom att ta in text från ”Verksamhetsplan”. 
• Vår idrottsplats Skogen bör få en egen rubrik – meningen under Tillgänglighet 
kompletteras med att vi har behov av skogsbruk som gör att vi över tid har bra 
orienteringsmarker. Och att allemansrätten behöver bevaras med nuvarande tillämpning. 


