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Katrineholms OK:s framtidsresa!
Under hösten har en del funderingar vuxit fram hos mig:







Var står vi som förening?
Hur vill vi att vår förening ska utvecklas?
Eller vill vi inte utvecklas?
Behöver vi som förening jobba med denna typ av
frågor eller kan vi bara låta det rulla på?
Sett till antal medlemmar, vill vi växa?
Vilka drivkrafter har vi för att bli fler?

För mig är svaret enkelt när jag funderar på
konsekvenserna av att inte utvecklas: En stagnerande
föreningsverksamhet. En långsam avveckling. Men så illa
behöver det väl ändå inte vara, kanske du tänker då?
Se på orienteringsklubbarna i vår närhet: OK Nalle,
OK Tjärnen, Vingåkers OK och Högsjö GF. Hur såg deras
verksamhet ut för 30 år sedan och var står de idag?
En gång i tiden hade vi i KOK ca 100 medlemmar som
startade i minst en tävling per år och totalt nästan 1 000
starter per år. Även om vi räknar med dagens veteranorienteringar kommer vi inte i närheten av dessa siffror…
Jag tror vi behöver bestämma oss för vad vi vill med vår
förening! Tillväxt är nyckeln till framgång i näringslivet
och jag tror att tillväxt, sett till antal aktiva medlemmar,
är nyckeln även inom Katrineholms OK.
För att växa behöver vi inte bara fokusera på att rekrytera
nya medlemmar. Vi måste framför allt behålla de
medlemmar vi har och självklart få alla att trivas i vår
förening!

Oavsett hur cool och inspirerande målbild vi än
lyckas komma fram till, så är det vägen mot målen
som är det viktiga. Det är i det personliga mötet
mellan oss medlemmar som vi skapar samhörighet
och glädje till orienteringssporten.
Så nästa gång du är på en träning eller annan
klubbaktivitet, hälsa på klubbkompisarna med ett
leende och ser du någon som du inte känner, så
berätta vad du heter, fråga vad personen heter och
vet du sedan inte vad du ska säga, så testa med:
– Vad kul att just du har hittat till världens
roligaste idrott!

Vi ses på planeringsmötet,
på årsmötet och i skogen!

Hur gör vi det då? Vi har vid tidigare planeringsmöten
fokuserat på en del hårda värden för att uppnå detta.
Vilka typer av aktiviteter ska vi ha, vilka träningstider är
bäst, vilka resor och tävlingar vi ska åka och springa o.s.v.
Jag tror det börjar bli dags för oss att ta det ett steg
längre. En gemensam, långsiktig bild av hur vi vill att
Katrineholms OK ska utvecklas och se ut i framtiden.
En gemensam, långsiktig vision, där vi också väver in
mjukare värden. Katrineholm Bandy har till exempel två
slogans, ”Vi ska tillbaka” och ”Alla till vallen”. Kan vi lära
oss något av dem? Hur skulle vår framtidsvision kunna
sammanfattas? Vart vill vi vara på väg? Vilken är vår
slogan?

// Anna, ordförande
Viktiga datum, februari-mars 2018:


Så nu ber jag er alla medlemmar att fundera några
minuter på dessa frågor och dela med er av era tankar
på planeringsmötet 10 mars 2018 kl. 10-13!

14 februari kl. 18.30 är det årsmöte och
10 mars kl. 10-13 är det planeringsmöte
inklusive lunch i Siggetorp.
Kom du också och var med och påverka!



Vårsäsongen i Sörmland drar igång med
Nyköpingsorienteringen och Måsenstafetten
23-25 mars.

PS.
1 april är nästa anmälningsstopp (20 % rabatt) till
O-Ringen i Örnsköldsvik 22-27 juli. 14 KOK:are är
redan anmälda till världens största OL-tävling.
Häng på du också!
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Årsmöte 2018

Dags för medlemsavgiften igen!

Härmed kallas alla medlemmar
i Katrineholms Orienteringsklubb till:

Aktuella avgifter för 2018:

Årsmöte onsdagen den 14 februari
klockan 18:30 i Siggetorpastugan.

Familj
400 kr
(maka, make, alla barn t.o.m. 20 år)
Senior
Junior och ungdom
(t.o.m. 20 år)

200 kr
150 kr

Stödjande / ej tävlande

100 kr

Tävlingsavgift
(fr.o.m. 21 år)

500 kr

Avgiften betalar du enklast genom att sätta
in pengarna på KOK:s Bankgiro 54377346. Ange fullständig adress, samt namn
och födelsedatum på alla familjemedlemmar.

Motioner och förslag till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast 31 januari 2017.

Betala senast 28 februari, så att
försäkringen gäller när du tränar och
tävlar, eller har andra uppdrag för klubben.

// Barbro, Kassör

Förslag till dagordning kommer att finnas
tillgängligt i Siggetorp, på hemsidan samt hos
styrelseledamöterna från den 6 februari.
Välkomna!

// Styrelsen

□ Medlemsavgift (se lista ovan)
□ Tävlingsavgift (500 kr per seniorlöpare)
□ Eventuell ny adress (skriv nedan)
□ Samma adress som föregående år

………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..…………
Namn

Födelsedatum (ÅÅMMDD)

Katrineholms OK

5437

7346

