
 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2022 

 

Skogssportens Gynnare är en ekonomisk stödorganisation och vår mission är att 
stödja och främja den svenska orienteringsrörelsens utveckling och utbredning. 

Jämlikhet, jämställdhet och mångfald är starka kriterier vid bedömning av stipendier 
och utmärkelser. 

Gynnarnas stipendier är öppna för alla fyra disciplinerna i Svenska 
Orienteringsförbundet. 

Gynnarna delar årligen ut stipendier och andra utmärkelser på ca 250 000 kronor. 
Stipendierna riktar sig främst till ungdomar/juniorer, och är ett stöd till de som har 
ambitionen att nå internationella framgångar som elitaktiv eller som stimulans till 
fortsatt engagemang som ledare. Det är medlemmarnas årsavgift, som tillsammans 
med gåvor och kondoleanser som finansierar stipendierna samt Silva JK-fonden. 

Dessutom planerar vi att dela ut projektmedel och ledarstipendier på ca 400 000 kr 
av medel från Lars Blomqvists minne (LBM) och medel från Kartringen. 

Verksamhetens fokus under 2022 kommer att ligga på:  

● Hemsidan, www.skogssportensgynnare.se, är navet för vår kommunikation 
och information, med medlemmar och alla övriga orienterare, om 
medlemskap, gåvor, kondoleanser samt stipendier. Vi arbetar för att byta 
hemsideleverantör. 

● Marknadsföring och informera via Skogssport, Facebook och andra social 
medier. 

● Medlemsutskick via e-post i möjligaste mån. 

● Fortsätta utveckla samarbetet med OF som en ”dörröppnare” vid 
rekryteringen av nya medlemmar till Gynnarna. 

● Fortsätta samverkan och dialog med SOFT - Vad ska vi samarbeta kring? 
Hur ska samverkan se ut? Riktade projekt. 

● Utveckla och förnya våra stipendier och andra former av insatser för att 
utveckla och bredda svensk orientering. 

● Bevilja Projektmedel till projekt som gynnar svensk orientering inom 
ungdoms- och föreningsverksamhet. 

● Dela ut våra stipendier vid tillfällen och platser där de genererar så stor 
uppmärksamhet som möjligt. 

● Dela ut Elitidrottsstipendiet Silva JK-fonden till den yppersta eliten.  

● Dela ut Gynnarnas juniorstipendier i de tre disciplinerna orientering, SkidO 
och MTBO. 

● Formulera budskap och ta fram underlag för en kommunikationsplan 

● Påbörja en medlemsvärvningskampanj 


