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Protokoll 
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund 

 

Nr 7–2021 

Datum: 2021-12-06 

Tid: 19:30 

Plats: Idrottenshus Skövde

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar  

att utse Karl-Johan Ohlin till protokolljusterare. 

§ 4 Föregående protokoll 

Johan läser igenom föregående mötesprotokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Närvarande  Frånvarande  

Ledamöter Johan Larsson Ledamöter Annika Repo Wallman 

 Sofia Gumaelius  Petter Bergstedt 

 Johanna Hallqvist Konsulent Bertil Åkesson 

 Eva Hägnander   

 Magnus Södervall   

 Emma Kindbom   

Suppleant Karl-Johan Ohlin   

Kanslist Carina (Nina) Olsson   

Verksamhetsledare Magnus Sundmark   
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§ 5 Valberedningen 

Kvarstår för 2022 Johanna, Eva och Petter. 

Omval 

Johan stannar 

Ledamöter Annika, Sofia avgår, Magnus stannar 

Suppleanter. Emma (blir ledamot) och Karl-Johan  

 

En suppleant ska rekryteras 

De kollar med revisorerna om de ska kvarstå 

Valberedningen kvarstår. 

§ 6 Coronaläget 

Nya restriktioner införs dock från 1 december och gäller offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster inomhus med fler än 100 deltagare. Vid dessa finns nu regler att förhålla sig till 

alternativt köra på utan anpassningar men med krav på covidpass. För oss rör detta i nuläget möjligen 

inomhusorientering och utbildningshelgen i februari. Återstår att se vad som kommer gälla framöver, 

inte orimligt att tro på än mer skärpta restriktioner innan våren och sommaren är här åter. 

Vaccinpass för utbildningshelgen, kan vara ett alternativ för att kunna arrangera.  

§ 7 Aktuella projekt 

Orienteringskurser: Orange och violett kurser håller på att utformas. Vi har beviljats medel från 

Skogssportens Gynnare för att bygga vidare på orienteringskurserna och även skapa material för 

orange och violett nivå. Det här arbetet kommer göras under 2022 och således vara tillgängligt 2023. 

Gynnarna går in med 100 000 vilka SOFT förstärker med 50 000 kr. Vår egen insats är 50 000 kr och 

således omsluter projektet 200 000 kr, precis som kurserna för de tre första nivåerna. Magnus, Bertil 

och Moa på SOFT jobbar med detta. Kommer komma igång med detta under våren för att släppa det 

till hösten 2022.  

§ 8 Sammankomster 

- Ordförandekonferens 20-21/11 Johan var med och de partade jämlikhet och hållbarhet. Med 

likvärdigt tävlande för deltagare och funktionärer. Det pågår två projekt inom inkludering och 

integration. Hållbarhet kommer finnas nya allmänna råd från 2022-01-01, efter arbete med 

länsstyrelserna kring hur vi kommer agera i skogen. Börjar titta på ny strategi till 2030 ersätter resorna 

med utvecklingsområden för att göra det lättare för föreningarna att kunna förstå. 

- Orienteringslyftet 27/11 blev inte av för det var för få delägare blev istället höjdpunkter.  

- Höjdpunkter Förening, rekryteringsträff 

- Utbildningshelg 5-6/2 Anmäla ute och börjar komma in anmälningar.  

- Arrangemangsträffar 28/2 och 2/3 Planeras i Borås och Vara  

- Årsmötet 9 mars  
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-Trupp avslutning 20-21/11 skogshjortarnas stuga, kul med en riktig avslutning mer som vanligt, 

uppstart/överlämning inför nästa år ska planeras. Tunt med ledare inför nästa år. Olle Sörqvist är enda 

som är klar till nästa år.  

-Upptaktsträff o-camp 3-5/12 Bra och tillräckligt många ledare Alice Södervall Gandvik, Evelina 

Peterson FAIK och Hanna Boqvist Uven. Kollar på olika lägerplatser tillsammans med Magnus för att 

hitta en bra alternativ.  

-Ungdomsledarträff Göteborg 4/12 var västgötar där, workshop och erfarenhetsutbyteN. 

§ 9 Kommittéer 

Tävlingskommittén:  

Tävlingskonferens, klass benämningen öppen klass, vägledning för arrangemang i naturen, likvärdigt 

tävlande. Varje arrangemang måste se över sin likvärdighet. Inomhus orientering här för att stanna, ska 

ges utrymme på Eventor. Justering av tävlingsnivåer större skillnad mellan distinkt och nationella 

tävlingar, vad krävs för vilket arrangemang, ger utrymme till lätta arrangemang. 

§ 10 Personal/Kansli 

Hemarbete när det funkar framåt 

Hälsokontroller är gjorda 

Personaldag 6/12 

Ledighet kring jul planeras 

Nya Dator till Nina och Bertil  

§ 11 Media & marknad 

Nyhetsbrev utskickade/öppnade 448/247 (448/254) 

Facebook  727 (716 = +11) 

Twitter  99 (100 = -1) 

Instagram  -VOF 550 (548 = +2) 

-Västgötatruppen 132 (126 = +6) 

§ 12 Ekonomi 

- Prognos 2021 pekar på +128 000 i nuläget, lite kvar att gå igenom.  

Besked om Corona stöd, sista omgången, mer än vi trodde. 

Bertils ungoteket insats delas med GOF, Nina är några timmar minus mot vad hon skulle gjort i GOF 

och där har vi en skuld mot dom. 

- Lönerevidering gås igenom. 

- Budgetarbete 
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§ 13 Diskussions- och/eller beslutspunkter 

- Motioner till FM 2022 TK gör första utlåtandet så att vi beslutar och informerar vårt yttrande 

ställningstagande till årsmötet. 

- Lönerevidering Johan meddelar Magnus vad vi har beslutat.  

- Ekonomi/Budgetarbete, delaktighet någon/några behöver vara mer delaktiga, Karl-Johan och 

Magnus kollar med Annika annars tar Eva på sig att vara med.  

- Årsmötet dokument, kansli fixar dokument, styrelsen korrekturläser. Verksamhetsberättelsen 

fördelas ut bland ledamöterna.  

- Talang och Elitstöd, det har inkommit två ansökningar docka har vi inte budgeterat detta men vi har 

kvar info om detta på vår hemsida. Vi har pengar kvar i kretstränarprojektet. 

Styrelsen beslutar att vi betalar ut 2000 kr till varje av de sökande. Totalt 4000 kr till Alva och Elsa 

Soneson.  

§ 14 Skrivelser att behandla 

Inga skrivelser att behandla. 

§ 15 Övriga frågor 

- Adressbyte i Skövde, postboxen kommer försvinna, vi har eftersändning i 6 månader. 

- Ny hemsida, nya hemsidor förening, kommer info kring årsskiftet med mer info från RF och SOFT 

om rekommenderad form av hemsida.   

§ 15 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte 24/1 Vårgårda. 

§ 16 Mötets avslutande 

Johan avslutar mötet kl. 21.30 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

  

SOFIA GUMAELIUS JOHAN LARSSON KARL-JOHAN OHLIN 

Sekreterare Ordförande Protokolljusterare 
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