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Protokoll 
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund 

 

Nr 6–2021 

Datum: 2021-10-18 

Tid: 19:30 

Plats: Digitalt i Västergötland 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande 19:37.  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar  

att utse Petter Bergstedt till protokolljusterare. 

§ 4 Föregående protokoll 

Johan läser igenom föregående mötesprotokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Närvarande  Frånvarande  

Ledamöter Johan Larsson Ledamöter Magnus Södervall 

 Sofia Gumaelius Suppleant Emma Kindbom 

 Johanna Hallqvist   

 Eva Hägnander   

 Annika Repo Wallman   

 Petter Bergstedt   

Suppleant Karl-Johan Ohlin   

Kanslist Carina (Nina) Olsson   

Konsulent Bertil Åkesson   

Verksamhetsledare Magnus Sundmark   
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§ 5 Coronaläget 

Nya restriktioner efter 29/9 som gjort att tävlandet kommit igång ordentligt under hösten dock är 

känslan att vi har lite färre västgötastarter än vad man kunnat hoppats på som kommer till start i 

tävlingarna i distriktet. 

Daladubbel resan är genomförd med många deltagare där boendet i år fixats i egen regi.  

§ 6 Aktuella projekt 

Rekryteringsprojektet: Magnus planera ett till möte med SOFT och Skogssportensgynnare för att se 

om det går att finansiera arbetat för fler kurser för de svårare nivåerna. Gul nivå är klar för att kunna 

släppas och marknadsföring kommer ske under vintern för att det ska kunna användas fullt ut till 

våren. 

 

§ 7 Kommittéer 

Tävlingskommittén: har haft möte om lika segratider för att skicka in remissvar till SOFT. 

Ungdom: Daladubbeln funkat enligt plan, gått lite minus för att bokningarna ändrades.  

O-camp spånar till nästa år, Evelina och Alice kvar till kommande år och planerar träff i slutet av året.  

Konfirmationslägret blir inte nästa år då anmälningarna var för få. Magnus har nytt möte i november 

för att planera in hur det ska bli till 2022–2023.  

§ 8 Personal/Kansli 

Hemarbete sker fortfarande när det funkar. Hälsokontroller genomförs nu under hösten. 

Det planeras för en personaldag 6/12.  

Arbetet med årets lönerevision behöver påbörjas för snart för att kunna ta det till nästa möte.  

§ 9 Sammankomster 

SOFT träff 5/10 Ekonomi och sista äskandet av pandemipengar.  

SDF träff 6/10 nya ersättningsmodell 

Extra Träningskommitté möte 7/10 om likvärdigt tävlande 

VOF styrelsedag 9/10 normer, värderingar och inkludering 

Tränings- och kartkommittén planerar möte till den 25/10 

Ordförandekonferens 20–21/11 

Västgötatruppen avslutning planeras  

Orienteringslyftet 27/11 

O-CAMP första träff i december  

Ungdomsledarträff I Göteborg 4/12  

Styrelsemöte samtidigt som tävling- och kartkommittén den 6/12 

Utbildningshelg 5–6/2 
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§ 10 Media & marknad 

Statistiken för våra sociala medier ser ut som följer 

Nyhetsbrev  448/254 (451/259) 

Facebook  716 (712 = +4) 

Twitter  100 (101 = -1) 

Instagram  -VOF 548 (528 = +20) 

-Västgötatruppen 126 (101 = +25) 

§ 11 Ekonomi 

Prognos för 2021 visar på ett resultat på +140 000.  

Magnus har äskat om pengar för O-Camp och för missat OF stöd.  

Det finns150 000 kr som finns på sparkonto som idag inte har någon ränta och som vi behöver besluta 

om de ska låsas eller vara fritt för att kunna få någon ränta på de pengar vi har insatt på kontot. Nina 

ser efter bästa ränta och kort låsningstid.  

Protokollen fortsätter vi att signera via Visma.  

§ 12 Diskussions- och/eller beslutspunkter 

Ekonomi – budgetarbete, är det någon som vill vara med och ta fram budget till kommande år. För 

att någon i styrelsen ska vara mer insatt i hur budgeten är utformad. Ha en kväll där Magnus går 

igenom hur tanken är och gå igenom budgeten innan vi tar beslut. Planeras in innan mötet i januari 

2022.  

Löner, underlag om lönerevision ska vara klart inför kommande möte i december. Magnus och Johan 

pratar ihop sig förs för att sedan involvera AU för att beslutas den 6/12 på kommande möte.  

 

Arvsfonden solskola, Magnus känner inte att det kommer få ihop en bra ansökan, har kört fast lite, 

omtag till nytt större projekt kommer framåt. Vi har inte de kriterier riktigt som krävs för att få till 

ansökan.  

 

Orienteringslyftet, dagen är planerad, marknadsförd och anmälan har öppnat. Tre spår med olika 

fokus ungdomsledare, arrangemang och förening. Det kommer vara två gemensamma föreläsningar en 

om ungdomars föreningsliv och en o likvärdigt tävlande. 

 

Efter genomgång på styrelsedagen kom vi fram till  

Hur vill vi hantera det vi kom fram till denna dag. Ska läggas in i VP utifrån det vi kom fram till.  

I VOFs verksamhetsplan ska adderas 

• Ökat nyttjande av rörlig media i befintliga kanaler 

• VOF ska initiera utmaningar till föreningar i form av filmer eller musik 

I VOFs kommunikationsplan ska adderas 

• Hantering och regler för rörlig media 
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Två prioriterade insatser på området föreslås vara 

• Våra ”Ledare” (texterna) kan utvecklas till att omfatta fler, både inom VOF och kanske 

representanter från våra föreningar. 

• VOF ska stödja föreningars kontakt med lokalpress genom t ex mallar för ”pressreleaser”. 

För inkludering kom vi fram till följande punkter som vi vill jobba med och som bör komma med i 

verksamhetsplanen.  

• Implementera utrymme för (frivillig-)anmälan av NPF/särskilda behov till aktiviteter i VOFs 

verksamhet 

• Införa i våra ledarprojekt en informationsdel om särskilda behov. 

• Exemplifiera normer och normbrytning 

• Arbete kring bemötande ska initieras 

§ 13 Skrivelser att behandla 

Inget att behandla. 

§ 14 Övriga frågor 

Skövde som lägermetropol, presenterat det för ledarna och pratat med Billingecentrat om träff i mars 

2022. Alternativt att det kan bli en träningsdag för aktiv varsamheten.  

 Nya ”termosar” till en ny avslutspresent. Kommer köpas in för att finnas några år framåt. 

Årsmöte 2022 föreslås att vara den 9 mars. Magnus kollar om det går att ha mötet i Vara.  

§ 15 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 6/12 i Skövde. 

§ 16 Mötets avslutande 

Johan avslutar mötet kl. 21.00 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

  

SOFIA GUMAELIUS JOHAN LARSSON PETTER BERGSTEDT  

Sekreterare Ordförande Protokolljusterare 
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