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Styrelsemöte i HOF 2022-11-08. 
 

Plats: Björkäng motell 

Närvarande: Sven-Erik Dahlberg, Bernt Andersson, Jeanette Larsson, Roine Schölin 

Ej närvarande: Jeanette Persson, Christer Oskarsson, Åsa Söderblom. 

 

 

§59 Öppning 

Sven-Erik hälsade välkommen och öppnade dagens möte. 

 

 

§60 Föregående protokoll 

 

§18 Arbetsbeskrivningar 

Ej klart, ses över under hösten. 

Se §51, (kommer att tas upp vid planeringskonf.) 

… Styrelsen skickar ut tidigare framtaget dokument med arbetsbeskrivning till resp 

kommitté. Varje kommitté går igenom och kommer med förslag på ev revideringar till 

planeringskonferensen i nov. 

Sven-Erik har skickat till kommittéerna. 

 

§19 Arbetsgrupp likvärdiga priser H3D 

Ej klart, tas upp under hösten. 

Mötet är genomfört och arbetsgrupp kommer att presenteras vi planeringskonferens. 

 

 

§20 Vandringspris DM tävlingar 

Fråga som vi fortsätter att jobba med. Ytterligare fråga att ta upp under klubbkonferensen, 

hur kan vi öka antalet startande på våra DM tävlingar och hur höjer vi statusen på DM 

bland våra klubbar. 

Kommer vi att jobba vidare med under hösten, 

 

§44 Arkiv Halland.  

Besök i arkivet för att få en uppfattning vad som finna arkiverat i dag. 

Ej hunnits med ännu. 

 

§56 Förslag på personlig ersättare för Karin Torstensson i Viltförvaltningen. 

Som ersättare föreslås Mikael Lundqvist. 

Förslagen är inskickad till Viltförvaltningen. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§61 Rapporter 

• Sven-Erik rapporterade från digital utbildning ang nya hemsidan. 

Vi diskuterade utseende, upplägg på nya hemsidan och mappstruktur. 

Nästa steg, vem utför vårt arbete med att starta upp nya hemsidan. Förslag att Sven-

Erik tillsammans med Jeanette P och Ola Söderblom startar upp vår nya hemsida. 

• Förbundsutveckling Åkulla 21-22 oktober. 

11 stycken från Styrelse och kommittéer deltog. 

Anteckningar från dagarna kommer att skickas till närvarande och våra kommittéer. 
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§62 Ekonomisk rapport 

Vi gick igenom ekonomin och den följer vår budgetplan och ser bra ut. 

Våra fonder har dock minskat i värde. 

 

§63 Inkomna skrivelser 

• Inbjudan SDF konferens 18 nov Varbergs stadshotell. 

• LOK bidrag. En sammanställning av utbetalda lok stöd som ligger som underlag för 

distriktsbidrag. 

• Tävlingsstatistik med startavgifter och avgifter till SOFT och distrikt. 

 

§64 Planeringskonferens 24/11Varbergs Folketshus 

Inbjudan är utskickad till alla klubbar. 

Punkter att diskutera 

Kompassriktning 2030 (inledning) 

Förbundsutveckling (ute i resp grupp) 

Status DM-tävlingar (ordf gruppen) 

Konsulent (ordf gruppen) 

World orientering day (ordf gruppen). 

 

§65 Avslutning 

Nästa möte, måndag 12/12, 18.00. Björkäng motell. 

Sven-Erik avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 

 

 

 


