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Styrelsen har under 2021 haft följande sammansättning; 
 
Ordförande  Jessica Martinsson 
Sekreterare  Ulf Svensson 
Kassör  Anna Rosén 
Vice ordförande Bo Hultgren 
Vice sekreterare Dennis Toll 
Vice kassör  Dennis Gustafsson 
 
 
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att verka och driva klubbens intressen och säkerställa 
att framåt drivande aktiviteter sker. Detta görs bl.a. via klubbens olika kommittéer och 
grupper som är organiserade enligt följande: 
 

• Träningskommittén 

• Uttagningskommittén 

• Marknadskommittén        

• Friidrottskommittén 

• Tävlingskommittén 

• Festkommittén 

• Veterankommittén     

• Utbildning 

• Stuggruppen 

• Kartor 
 

 
Styrelsens uppdrag är även att följa upp organisationen och den löpande verksamheten 
som bedrivs genom OK Njudungs olika kommittéer och grupper. Vi ser ett fortsatt högt 
engagemang i klubben, många vill bidra till klubbens verksamhet och väljer att fortsatta 
sina uppdrag, vilket uppskattas stort.  
 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten och därutöver ett antal 
arbetsmöten. Styrelsen protokoll finns att läsa i klubbstugan. Styrelsen ser positivt på 
klubbens fortsatta utveckling och uppmuntrar till lärande och utveckling. Vi har pga.  
pandemin inte haft så många utbildningstillfällen under året, men hoppas kunna prioritera 
mer kunskapsutveckling under 2022.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Klubbens ekonomi är trots pågående pandemi fortsatt god, mycket tack vare våra 
sponsorer, stöd från Stiftelsen Werner von Seydlitz samt Kultur och Fritid för Veckans 
Bana. Klubben har också haft betydlig lägre utgifter för starter, vilket gynnar ekonomin 
även om vi naturligtvis hellre hade sett ett större antal startavgifter för klubbens alla 
medlemmar. 
 
Klubben har under året investerat i ny datautrustning för användning till kartframställning. 
Klubben kommer under 2022 bygga ny förrådslokal i anslutning till klubbstugan. 
Byggnationen har beviljats bygglov och styrelsen har sökt investeringsstöd från 
Kommunen, bidrag från Wernerstiftelsen och Stena Vindbonus. Wernerstiftelsen har 
beviljat bidrag om 150 000:- och Stena Vindbonus om 20 000:-. Kommunens svar väntar 
vi på. Vi kommer även rusta upp dusch och bastu i omklädningsrummen i början av året. 
 
Klubben har 314 medlemmar 2021, vilket är en minskning mot föregående år med 8 
procent. Antalet medlemmar föregående år ökade rejält så vi ligger fortfarande på fler 
medlemmar än innan pandemin startade. Intresset för orientering är fortsatt stort, även i 
år kan vi konstatera att Veckans bana är mycket uppskattat. Ett stort antal kartar har 
lämnats ut och flera personer har också på frivillig basis skänkt pengar till klubben för att 
visa sin uppskattning.   
 
Pandemin har påverkat klubbens arrangemang även 2021, men vi har glädjande nog 
kunnat genomföra ett stort antal träningspass, långdistansträningar och några tävlingar, 
såsom ungdomsserien, MTBO, VP-Citylopp samt en Veterantävling. Vi har även 
medverkat i idrottsskolan och genomfört två ”orienteringslektioner” samt stöttat 
Withalaskolan, Tomaslundsskolan och Landsbro Skolan på lite olika sätt. Vi avslutade 
klubbens träningssäsong med en avslutning för klubbens ungdomar.  
 
Utöver styrelsens verksamhetsberättelse tillkommer samtliga kommittéers redovisningar 
av sin verksamhet, tillsammans utgör detta den totala redovisningen av klubbens 
verksamhet för 2021. 
 
Styrelsen vill avslutningsvis utfärda ett stort tack till alla medlemmar, ledare, sponsorer 
och andra som hjälpt till i klubbens verksamhet under året. Allas bidrag är minst lika 
viktiga. Tillsammans ser vi framemot 2022 med förhoppningen att det blir fler 
medlemmar som vill tävla, träna och arbeta för vår klubb. 
 
 
 
 
Vetlanda den 2022-01-13 
 
 
Jessica Martinsson Ulf Svensson Anna Rosén    
 
 
Bo Hultgren  Dennis Toll  Dennis Gustafsson 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


