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Verksamhetsplan OK Gränsen 2015
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015
Alla aktiviteter sker enligt vår likabehandlingsplan. Vi verkar aktivt för bra ledarskap med
utbildning och utvecklingsaktiviteter. Under året ska vi förnya de sponsorsamarbeten vi har
och försöka utöka med fler sponsorer. Vi ser till att söka LOK-stöd och SISU-medel vid
sådana aktiviteter som passar dessa regler.

OL-sektionen
Onsdagsträningar
Onsdagsträningar kommer att anordnas som tidigare år.
Arrangemang av tävlingar
Vi kommer att arrangera en större tvådagars OL-tävling 22-23 augusti 2015. I budgeten finns
avsatt en summa för investering av material som framförallt behövs till tävlingen men som är
till nytta även vid andra aktiviteter.
Vi kommer att arrangera en närtävling och två veterantävlingar.
Tävlingar
Vi försöker få ihop lag och/eller samåkning till Tjoget, 10-mila och 5-dagars i Borås.
Ungdomsaktiviter
Aktivitet
Ledarupptakt
OL-upptakt
Badresa i samband med Tibros
tävling
Måndagsträningar
Camp Gränsen
Sommarlandssprinten
SOL-skola dagtid 3 dagar
Måndagsträningar
Mini-läger i samband med VTSCavslutning
Daladubbeln
O-event i Borås
Ledaravslutning/Utvärdering

Tid
Början av mars
Slutet av mars
12 april
OL-upptakt t.o.m skolavslutningen
Maj
7 Juni
Efter skolavslutningen
Skolstart t.o.m september ut
25-26 september
Oktober
6-8 November
Början av december

Kartor
Revidering ska ske av Gränsenkartan, som används mycket vid ungdomsträningarna. Det är
fortfarande oklart huruvida vi ska försöka skarva in Högamo-kartan, eller om enbart den bästa
delen ska revideras.
Baskarps-kartan ska färdigställas en bit söder om Bjälkebo under 2015.
OCAD 11 kommer att köpas in, utbildning av intresserade medlemmar genomfördes i januari
2015.
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Skidor
Om snötillgången tillåter ska vi arrangera träningar och motionslopp för ungdomar och vuxna.
Vi ska undersöka möjligheten till samträning med Mullsjö SOK.

Tipspromenader
Vi ska fortsatt anordna tipspromenader med möjlighet att köpa fika.

Naturpasset
Vi ska anordna naturpass även 2015.

Stugan och spåren
Renoveringen fortsätter stegvis. Första prioritet är damernas bastu. Nästa steg är målning
inomhus och utomhus. Taket behöver läggas om, vi ska söka investeringsbidrag för detta så
det kan ske 2016.
Vi ska ha en dialog med Habo kommun om skötsel av spåren (hjälp och/eller ekonomisk
ersättning även för sommarunderhåll). Vi ska även bjuda in de markägare som berörs av våra
motionsspår för ömsesidig information om aktiviteter som berör spåren.
Vid snötillgång spårar vi för skidåkning.

