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Nyhetsbrev WOC 2016 Bohuslän-Däl
Välkommen till nyhetsbrev 2.
Innehållet är undertecknads egna reflektioner.
Bra start för nya styrelsen
Styrelsen har nu kommit i gång med sitt arbete och detta är en del av det som avhandlats…
1. Fem möten har genomförts sedan bildandet vid årsmötet i februari.
2. Överarbetat och fasställt föreningens stadgar
3. Ordnat med organisationsfrågor och bankavtal
4. Anställningsavtal med Generalsekreterare (GS)
5. Låneförbindelse med över hälften av föreningens klubbar har till dags dato upprättats.
6. Underlag för att söka bidrag från klubbarnas kommuner har tagits fram tillsammans med GS och
skickats ut till klubbarna.
7. Gränslinjen mellan styrelse och organisationskommittén har förtydligats bl a gällande delegation.
8. Styrelsens handlingar arkiveras tillsvidare vid BDOF kansli.
9. Kalendarium är upprättat inför höstens möten.
Grafisk profil – orienteringsskärm som logotype
WOC 2016 har nu gjort klart grunden för den grafiska profilen, det blev företaget MGNS i
Tanumshede som fick förtroendet. De har tillsammans med arbetsgruppen för VM tagit fram
förslaget. Iden med en orienteringsskärm med olika färger som representerar våra olika
arrangemang blev lyckad. Om föreningarna i distriktet vill använda loggan i sin marknadsföring så
är det okej, ta bara kontakt med GS för att få ”rätt” format och underlag.
Hemsida klar
Adressen till vår hemsida är www.woc2016.se. På sidan finns ännu inte så mycket information,
men det kommer att utökas och växa efter hand som behov uppstår. Sidan finns idag på svenska
och engelska, men ambitionen är att ha den på så många språk som möjligt, hör av dig om du är
duktig på spanska, franska, tyska, ryska, kinesiska, övriga nordiska språk osv

gO West

Gemensamt projekt i Västsverige - gO WEST
Samarbetet med O-Ringen Borås 2015 och WMOC 2015 (veteran VM) Göteborg 2015 har
fördjupats och utvecklats. Vi har redan och kommer att fortsätta uppvakta myndigheter och
organisationer för stöd och synliggörande. Gemensamt har vi varit på VM i Finland, O-Ringen i
Boden och vid Veteran VM i Italien och marknadsfört våra arrangemang. Har ni behov av
marknadsföringsmaterial kring dessa arrangemang - hör av er…

IOF besök

IOF besök 3-5 juni
Internationella Orienteringsförbundet Event Advising Team gästade oss i juni för att på plats se och
höra var vi står i våra förberedelser. Mötet var en uppstart på deras årligen återkommande träffar
med organisationen. De uppskattade vad de såg och vi fick beröm för våra förberedelser så här
långt. Bilden är från presskonferensen 5 juni i Tanumshede.
Från vänster:
Susanne Söderholm, SOFT
Unni Strand Karlsen, Norge, Assistant SEA
Björn Persson, IOF Sport Director och SEA
Lennart Smedenmark, NC
(SEA – Senior Event Adviser)
(NC – National Controller)
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Studiebesök

Studiebesök VM Finland
Vid årets Världsmästerskap hade vi en delegation på
plats för att se och lära. Vi var 10 personer som
bodde i studentlägenhet och åkte runt i hyrbil från
”Rent A Wreck” i trakterna kring Vuokatti för att få
ännu mer insikt och kunskap om VM. Vi blev väl
mottagna och det vi kunde konstatera är att de är
duktiga på orienteringsarrangemang i Finland.
Vi konstaterade krasst att vi fixar detta utmärkt, fast
lite bättre – vi ska ju vinna VM i att arrangera VM!
Bifogar utvärdering i särskild bilaga.

På bilden poserar Göran Olsson i klubbdräkt från Idefjorden, tillsammans med tusentals
åskådare som följde både invigning och sprintfinal.
På gång

Detta står vi inför i höst…
Ledningsgrupp och organisationskommitté håller på att finna sina former. Kravspec och planer
processas fram för att bli så bra som möjligt.
Studiebesök är planerade för politiker och tjänstemän från kommuner vid årets SM som går i
Göteborg. Även delar av tävling åker för att se och lära vid detta värdearrangemang.
Tävlingschef CG Strutz har efter möten med klubbarna börjat skissa på hur vi ska fördela
värdearrangemangen åren inför VM.
Möten planerade tillsammans med SOFT och Norska Orienteringsförbundet för samarbete kring
Världscup 2015.
Avtal mellan SOFT och WOC 2016 kommer att diskuteras och fastställas.
Organisationen fortsätter kontakterna med Strömstad och Tanum och att vi hoppas att klubbarna
får till ett samarbete med sina respektive kommuner baserat på det brev som skickats ut.
Kartproduktion med finansiering och upphandling bör finnas klart innan årsskiftet.
Idag finns 17 klubbar som betalt in medlemsavgift till VM föreningen.

VM 2014-2015

Kontakt…

Länkar till kommande VM
2014
Italien
2015
Skottland

www.woc2014.info
www.woc2015.org

Till sist…
Om Er förening vill ha förenings/-styrelsebesök för ytterligare information eller dialog, ta gärna
kontakt med…

Mats Blom
Generalsekreterare WOC 2016
070-200 99 88
blom@matsblom.se
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