
 

Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen för Skogssportens Gynnare avger här nedan verksamhetsberättelse för 2020. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 7 mars 2020 i OK Södertörns klubbstuga på Farstanäset. Totalt 
deltog 9 medlemmar under mötesordförande Christer Grunders ledning. 

 

Verksamhet 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda möten. På grund av pan-
demin med restriktioner och rekommendationer, har våra möten hållits digitalt. 

Av samma anledningar har utdelningen av våra stipendier och utmärkelser skett i hu-
vudsak digitalt. Gröna Kotten delades ut live i ett mindre och Coronasäkert samman-
hang. 

Vi har haft ett gott samarbete med Skogssport och SOFT, som har hjälpt till att upp-
märksamma våra utmärkelser.  

Vid de olika utmärkelserna och stipendierna har vi informerat såväl stipendiaten som 
föreningsfunktionär. Återkopplingen från föreningarna har varit positiva och uppskat-
tande. Utmärkelserna har uppmärksammats i lokala medier. 

Vi har fortsatt jobba och utveckla våra stipendier och projektmedel. 

Under året har vi träffat SOFT:s styrelse och tjänstemän för att diskutera och få input 
till vår verksamhet. 

Kommunikation och rekrytering av nya medlemmar har fortfarande varit våra ledstjär-
nor. Vi utvecklar vår hemsida, ser till att vi syns på hemsidan och i sociala medier.  

Vi har fått in, värderat och beslutat ett antal ansökningar från projektmedel genom 
Skogssportens Gynnare.  

Under året har vi arbetat med att förändra och anpassa våra stadgar till RF:s normal-
stadgar. Nya stadgar kommer föreslås på årsmötet 2021. 

  

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. Tyvärr de-
lade vi inte ut juniorstipendier till fot-orientering, eftersom juniorcupen ställdes in. 

Jämställdhet och mångfald har även varit viktiga kriterier vid bedömning av stipen-
dier och utmärkelser. De sökbara stipendierna har varit öppna för samtliga fyra disci-
pliner under året. 

Dessutom är Gröna kotten, vårt miljöstipendium i samarbete med Nordic Green 
Energy en viktig plattform för hållbarhet och långsiktigt miljöarbete.  

Utdelade stipendier biläggs verksamhetsberättelsen. 

 



 

Projektmedel genom Skogssportens Gynnare 

Inom verksamhetsåret har vi beviljat 9 projekt. Verksamheten som har varit ny för 
oss har inneburit en del justeringar av de kriterier vi utarbetat för att bedöma om pro-
jekten stödjer ungdom och föreningsutvecklingen inom orienteringssporten. Vilket är 
Lars Blomqvist vilja med donationen. Det komplicerade läget med Covid -19 har 
även inneburit svårigheter och utmaningar i uppföljningen av projekten under året. 
En del redovisningar har skjutits upp där det helt enkelt inte gått att genomföra den 
planerade verksamheten. 

Beviljade projekt biläggs verksamhetsberättelsen. 

 

Medlemsavgift 

Medlemsavgifterna för året har varit följande: 

Personlig medlem   250 kr 

Familj, förening eller organisation 400 kr 


