
 

 

 Inbjudan 
 

 

- “KOMPASSRIKTNING 2030” SMÅLAND  

 
VRIGSTAD 4 FEBRUARI 2023 
 

Du hälsas välkommen till ovanstående (kurs) information och dialog. Följande gäller under dagen… 
 

Kursplats: Vrigstad Wärdshus, Kyrkogatan 2, 0382-57 50 00 

Tid: Lördag 4 februari kl. 08.30- som längst till 16.00  

Syfte och  

innehåll: Se nästa sida  

Kursledare:  Vivianne Lindstam, Smålands OF 

Susanne Maarup och Lars Greilert, Svenska Orienteringsförbundet 

Avgift: Avgiften är 400: -/deltagare. För kursdeltagare som inte tillhör småländsk förening är

 kursavgiften 600: -. 

Konferensavgiften faktureras ut i efterhand till din förening. Respektive 

föreningsstyrelse  

Program:  Se nästa sida 

 

Kallelse:  Personlig kallelse och deltagarlista kommer att skickas till samtliga anmälda deltagare 

  några dagar innan konferensstart (till de som uppgett mejladress)  

   

VÄLKOMNA! 

 

Smålands Orienteringsförbund 

Lars-Åke Sjökvist    

Utbildningsledare 

                  

 

     

 

 

 

 

Kurs nr:1698098 

 

 

ANMÄL DIG HÄR 

Senast 22 januari 2023 

För mer information kontakta Vivianne 

Lindstam 073 215 45 79 eller Kurt 

Svensson, SmOF kansli, 036-34 54 86 

 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1698098


 

 

 

 

 

 

Program: 
 

 

08.30 Samling, kaffe 

 

09.00 Kursstart “Kompassriktning 2030” 

 

10.30 Kaffe/The 

  

12.00 Lunch 

 

12.45 Fortsättning med mer dialog och påbörjan av handlingsplan 

   

14.45 Fika 

  

16.00                Avslutning 

 

Syfte: - “KOMPASSRIKTNING 2030” Mycket händer i vår omvärld, klimatförändringar,  

pandemi och en förändrad världsordning av bla marknaden.  

En delvis ny strategi behövs och har framarbetats av förbundsstyrelsen med flera 

Sus“Kompassriktning 2030”.                       

Smålands OF önskar nu stötta upp i att implementera stöddokumentet till 

föreningarna med dialog om hur Småland och “min” förening ska kunna bidra, arbeta 

åt samma håll. Lyfta blicken och underlätta att hitta riktningen. 

 

Innehåll:  - “KOMPASSRIKTNING 2030” Med för dagen inbjudna gäster från SOFTs kansli, 

Susanne och Lars som kommer att berätta om bakgrunden och guida oss genom   

“Kompassriktning 2030”, där vi även har plats för dialog. Dialog i liten och stor grupp 

med för dagen skapade frågor, även plats för andra frågor som berör sakfrågan. Hur 

kommer vi  vidare i Småland som distrikt och i våra föreningar?   

 

Material inför dagen skickas ut till dig som är anmäld. “Kompassriktning 2030”  

(lättlästa 10 sidor) 

 

 


