
 

   

 

Verksamhetsberättelse 2021 
Styrelsen för Skogssportens Gynnare avger här nedan verksamhetsberättelse för 2021. 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 18 april 2021, för första gången digitalt. Totalt deltog 20 
medlemmar under mötesordförande Christer Grunders ledning. 

Verksamhet 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 protokollförda möten. Vi har varvat 
digitala styrelsemöten med fysiska. 

På grund av pandemin med restriktioner och rekommendationer, har utdelningen av 
våra stipendier och utmärkelser också skett på olika sätt.  

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

Året har präglats av fokus utvecklingsarbete. Vid vårt styrelsemöte i början av hösten 
tog vi avstamp framåt. Vi samlade ihop oss och belyste frågor: 

Tillbakablick! Vilka är vi? Vad är vårt uppdrag? Hur vill vi bli uppfattade? Vad ska vi 
göra? Vi är en fristående förening för att utveckla och bredda Svensk orientering. 

SOFT är en av våra naturliga samarbetspartner. Tillsammans har vi diskuterat och 
kommer fortsätta att diskutera vad vi ska samarbeta kring och hur. 

Vi har fortsatt jobba med våra stipendier och projektmedel. Vi har fått in, värderat 
och beslutat ett antal ansökningar från Projektmedel genom Skogssportens 
Gynnare. 

Kommunikation och rekrytering av nya medlemmar har fortfarande varit våra 
ledstjärnor.  

Under slutet av verksamhetsåret fick vi en gåva från den ideella föreningen Kartringen. 
Vid nedläggningen av Kartringen beslutades att ge kvarvarande pengar till 
Skogssportens Gynnare, med önskan om att delas ut inom föreningens syfte och 
verksamhetsområde. 

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. 

Se förteckning 

Projektmedel genom Skogssportens Gynnare 

Se förteckning 

Medlemsavgift 

Medlemsavgifterna för året har varit följande: 

Personlig medlem     250 kr 
Familj, förening eller organisation   400 kr 


