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Protokoll 
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund 

 

Nr 4–2021 

Datum: 2021-06-22 

Tid: 18,00 

Plats: Öglunda i IK Gandviks klubbstuga 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande Johan Larsson 19.07. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar  

att utse Magnus Södervall till protokolljusterare. 

§ 4 Föregående protokoll 

Johan läser igenom föregående mötesprotokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

Närvarande  Frånvarande  

Ledamöter Johan Larsson Konsulent Bertil Åkesson 

 Sofia Gumaelius   

 Johanna Hallqvist   

 Magnus Södervall   

 Eva Hägnander   

 Annika Repo Wallman   

 Petter Bergstedt   

Suppleant Emma Kindbom   

 Karl-Johan Ohlin   

Kanslist Carina (Nina) Olsson   

Verksamhetsledare Magnus Sundmark   
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att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 5 Coronaläget 

Sammanfattande info om coronaläget i stort, Folkhälsomyndighetens restriktioner, regeringens plan 

för tillbakagång och våra förutsättningar för en tillbakagång. Vi inväntar anvisningar för hur vi ska 

agera för kommande arrangemang. 

SISU har skickat ut om Coronastöd för att kunna ha kickoff för att komma igång igen efter pandemin. 

§ 6 Aktuella projekt 

Kretstränarprojektet: Har under våren fungerat mycket bra, enligt den input som kommit oss till del. 

Föreningsutvecklingsprojektet: Inget nytt att rapportera, men det börjar närma sig en offensiv. 

Planen är att skjuta lite fart efter sommaren för att få med några föreningar för en utvecklingsomgång 

över nästa vinter och vår. Typ oktober till mars/april. 

Rekryteringsprojekt: Satsningen där vi tillsammans med SOFT håller på att fram och etablera ett 

”ready-to-go” koncept för nybörjarkurser grön-gul nivå fortlöper väl. Allt ”kringstöd” har tillsammans 

med hela kursen för grön nivå nu lanserats och finns tillgänglig på hemsidan, svenskorientering.se. 

Nu ska kurserna för vit och gul nivå färdigställas och siktet är inställt på att släppa dem i september. 

Ny projektansökan: Magnus har varit i kontakt med arvsfonden om SOL-skola. För att kunna göra 

projektet behöver föreningar, kommuner och vi vara med i projektet. Magnus skriver på ansökan som 

ska skickas under hösten. 

§ 7 Kommittéer 

Kartkommittén: Hade ett fysiskt möte i Vårgårda den 6/7 där de gick igenom bland annat 

kartkontroller inför DM i höst samt SM karta i Borås till 2022. 

Tävlingskommittén: Hade ett fysiskt möte i Vårgårda den 6/7 där de gick igenom bland annat 

Coronaläget med nivåer, tävlingsprogrammet för hösten och 2022 samt Likvärdigt tävlande som börja 

gälla 1/7. 

Ungdomskommittén: O-CAMP är precis avslutat och har gått bra utifrån det nya upplägget som blev 

en endagars aktivitet. USM truppen planerar inför USM och GM där en del saker behöver vara 

spikade innan semestern. 

§ 8 Personal/kansli 

Det har varit personalträff 3 juni, semestrare schemat är klart och det kommer vara obemannat under 

några av veckorna. 

Korttidspermitteringen kommer att avslutas per den 30:e juni. Hemma jobb fortsätter där Magnus och 

Nina kommer in någon dag var för att hämta posten. 

Det finns ett nytt hyreskontrakt som ska skrivas på som ska gälla till 2023. 

Vi har fått förfrågan från Bordtennisförbundet om Nina kan göra deras bokföring och arvodering. Det 

är jobb som motsvarar 5% och Nina kommer vara kvar hos oss och blir utlånad under de timmar hon 

gör hos Bordtennisen. Beslut på detta kommer under Diskussion-/beslutspunkten. 
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§ 9 Sammankomster 

Magnus och Bertil har varit på konsulentdagar med SOFT där det togs upp bland annat utbildning till 

lärare i skolan, mark och miljö med älgjakt, Likvärdigt tävlande och jämställdhet. 

Styrelsedag planeras till den 5/9 efter DM stafett i Bergagården, på tävlingen ska vi ha info om OL 

kurser och föreningsutveckling samt sätta upp en labyrintorientering. 

Planering inför en konferens i november där tävling vill närvara och ha en dag med likvärdigt 

tävlande. 

§ 10 Media & Marknad 

Nyhetsbrev 453/262 (466/277) 

Facebook 712 (709 = +3) 

Twitter 101 (101 = +/- 0) 

Instagram -VOF 513 (510 = +3) 

-Västgötatruppen 103 (104 = -1) 

§ 11 Ekonomi 

Det börjar se lite bättre ut nu än vad det gjort tidigare i år. Det ekonomiska läget ser nu stabilare ut då 

extra statligt stöd erhållits och permitteringen av Bertil och Magnus sparat in. Avgörande för en 

positiv syn är dock ändå att tävlingarna ser ut att komma igång på en bra nivå under hösten vilket 

borgar för intäkter i form av OF-stöd i november. 

Ännu har inget besked delgivits gällande äskande om kompensation för perioden jan-apr. 

Det finns heller inget besked om mer tillskott till idrotten för period efter april. 

Vi kommer att få regionalt stöd på de 170 00 kr som vi budgeterat för vilket är bra. 

§ 12 Diskussions- och/eller beslutspunkter 

Styrelsen beslutar 

att svara ja till att Nina tar över bordtennisens ekonomi och löner samt att AU kommer ta beslut om 

avtalets utformning. 

 

Styrelsen beslutar 

att permitteringen av Magnus och Bertil upphör per de sista juni. 

 

Styrelsen beslutar 

att köra Västgötatoppen under hösten och styrelsen ger Magnus ansvaret att utforma upplägget. 

 

Styrelsen beslutar 

att godkänna det nya hyresavtalet för kontoren i Skövde. 
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§ 13 Skrivelser att behandla 

Våra protokoll med arbetet för digital signering står just nu stilla. 

§ 14 Övriga frågor 

Hemdagars kommer arrangeras i Borås och västra Skaraborg under vecka 30 i stället för O-ringen. 

Magnus ska träffa Patrik Johansson som har Träningskonsulten i Skövde om möjlighet till att kunna 

arrangera träningsläger tillsammans. 

§ 15 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir digitalt 23/8 

§ 16 Mötets avslutande 

Johan avslutar mötet kl. 21.08 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

  

SOFIA GUMAELIUS JOHAN LARSSON MAGNUS SÖDERVALL 

Sekreterare Ordförande Protokolljusterare 
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