Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Skogssportens Gynnare avger här nedan verksamhetsberättelse för 2019.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 9 mars 2019 i Farsta Stadsdelsförvaltnings konferenslokaler.
Totalt deltog 10 medlemmar under mötesordförande Christer Grunders ledning.
Avgående revisor Göran Larsson och valberedare Ingegerd Lusensky avtackades.

Verksamhet
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 protokollförda möten.
I samband med olika samlingar har vi deltagit och delat ut stipendier, vid Juniorcuper,
O-Ringen i Norrköping och 25-manna. Vi har då getts möjlighet att tala varmt om
Skogssportens Gynnare, orienteringsrörelsens största supporterförening.
Vid SOFT:s höstsamling i Södertälje, som samlade både tränare och elitorienterare,
delades årets sista stipendier ut.
Styrelsen har fortsatt att arbeta med utveckla verksamheten.
Vi har genomlyst våra stipendier, förändrat och öppnat upp förutsättningarna för de
sökbara stipendierna. Från att enbart söka på genomförda aktiviteter till möjlighet att
ansöka om stipendium för att genomföra aktivitet.
Vid flertalet av våra styrelsemöten har vi bjudit in olika tjänstemän från SOFT, för att
få input i vårt förändringsarbete. Det har varit givande diskussioner, som har fört vårt
arbete framåt.
Kommunikation och rekrytering av nya medlemmar har fortfarande varit våra
ledstjärnor. Vi utvecklar vår hemsida, ser till att vi syns på hemsidan och i sociala
medier.
Under året har vi arbetat fram nya sökbara projektpengar, Projektmedel. Pengarnas
ursprung är från förra årets donation. Lars Blomqvist intentioner, RF:s 5 strategier
och förra årsmötets medskick att miljö och klimatfrågor, markfrågor, kartritning och
bredare rekrytering är särskilt centrala frågor, har vi utgått ifrån.
Ansökningar har redan kommit in.

Gynnarnas stipendier
Skogssportens Gynnare ska vara en viktig supporter till elitutvecklingen i form av
kraftfulla stipendier. Våra bidrag har fått ett gott mottagande ute i orienteringssverige.
Liksom tidigare har vi riktat oss till tre discipliner med juniorstipendierna.
Jämställdhet och mångfald har även varit viktiga kriterier vid bedömning av
stipendier och utmärkelser. De sökbara stipendierna har varit öppna för samtliga fyra
discipliner under året.
Dessutom är Gröna kotten, vårt miljöstipendium i samarbete med Nordic Green
Energy en viktig plattform för hållbarhet och långsiktigt miljöarbete.

Medlemsavgift
Medlemsavgifterna för året har varit följande:
Personlig medlem

250 kr

Familj, förening eller organisation 400 kr

