
 
 
 
 
PROTOKOLL  fört vid ÅRSMÖTE med  

VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND  
Onsdagen den 4 mars 2020 kl. 18.30 – 21.05 

 
Plats:   Vara Folkhögskola 
 
Närvarande:  65 st. varav 27 ombud (representerande 27 
                      föreningar), inbjudna gäster, radskrivare samt  
             VOF - funktionärer 
 
 
§ 1. Årsmötets öppnande  
 
Förbundsordföranden Johan Törnroth förklarar årsmötet öppnat 19:50. 
 
§ 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet  
 
Upprop av närvarande föreningar och ombud. Totalt är det 27 stycken närvarande ombud från olika 
föreningar. 
 
Årsmötet beslutar 
att  fastställa föreliggande röstlängd för årsmötet. 
 
 
§ 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet  
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista. 
 
§ 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande  
 
Årsmötet har utlyst genom VOFs hemsida, nyhetsbrev och direktmail till ordförande i varje förening. 
 
Årsmötet beslutar 
att årsmötet är utlyst i behörig ordning. 
 
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  
 
Valberedningen föreslår Lennart Karlsson, Trollhättans SOK som mötesordförande och Pontus 
Karlsson, Markbygdens OK som mötessekreterare. 
 



Årsmötet beslutar 
att till ordförande för årsmötet utse Lennart Karlsson, Trollhättans SOK samt 
att till sekreterare för årsmötet utse Pontus Karlsson, Markbygdens OK. 
 
 
§ 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet  
 
Valberedningen föreslår Håkan Olsson och Kristin Hansson.  
 
Årsmötet beslutar 
att utse Håkan Olsson och Kristin Hansson till justeringsmän för årsmötet. 
 
§ 7. Val av två rösträknare  
 
Valberedningen föreslår Håkan Olsson och Kristin Hansson.  
 
Årsmötet beslutar 
att utse Håkan Olsson och Kristin Hansson till rösträknare. 
 
§ 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret  
 
Verksamhetsberättelsen för det gångna året vid namn Orienteringsåret 2019. Ordförande Lennart läser 
upp rubrikerna. 
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelsen för det gångna året och lägga den till handlingarna. 
 
§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret  
 
Förvaltningsberättelsen finns i årsmöteshandlingarna. Årets resultat uppvisar ett underskott om 12 554 
kr. 
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019 och lägga den till 

handlingarna. 
 
§ 10. Behandling av revisorernas berättelse  
 
Revisor Rolf Einarsson redogör kortfattat för revisorernas berättelse.  
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 och lägga den till handlingarna. 
 
§ 11. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
 
Årsmötet beslutar 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
§ 12. Behandling av förslag från styrelsen eller revisorer  
 
Inga inkomna förslag att behandla. 
 
§ 13. Behandling av motioner till VOFs årsmöte  
 
Motion från OK Orinto. Mötesordförande Lennart förklarar kort innebörden i motionen.  



Björn från OK Orinto motiverar motionen. Åsikten från Björn och Orinto är att man tror att 
orienteringen riskerar att förlorar deltagare om VOF rekomenderar klubbarna till att ta ut en 
efteranmälningsavgift på öppna banor. Bengt Classon, OK Orinto, motiverar också motionen och 
yrkar bifall för den.  
Johan Törnroth förklarar styrelsens ståndpunkt om motionen. Styrelsen rekommenderar att avslå 
motionen. Efter detta följer en diskussion om motionen. 
 
Årsmötet beslutar 
att yrka avslag på motionen. 
 
§ 14. Behandling av SOFT styrelsens egna förslag och motioner till förbundsmötet  
 
SOFT-styrelsens förslag till förbundsmötet: 
 
1. Styrelsen förslag om stadgeändring. VOF föreslår bifall. 
Årsmötet beslutar  
att tillstyrka förslaget  
 
2. Styrelsens förslag om åldersbundna klasser. VOF föreslår bifall. 
Årsmötet beslutar 
att tillstyrka förslaget 
 
3. Styrelsens förslag om uppdatering i regelverket för likvärdigt tävlande. VOF föreslår bifall. 
Fråga om förtydligande vad uppdateringen egentligen innebär i praktiken, Johan förklarar vad han tror 
SOFT menar. Efter detta följer en diskussion om vad ändringen innebär. 
Årsmötet beslutar 
att tillstyrka förslaget 

Motion nr 1 om ersättning till distriktsförbundet när man i distriktet arrangerar O-Ringen.  

Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka bifall till motionen.  

Årsmötet beslutar 
att  tillstyrka motionen.  

Motion nr 2 om indelning av 5-årsklasser för veteraner i MTB-O.  

Motionen redan besvarar och åtgärdad. 

Motion nr 3 om att endast ha orienteringsskärm som kontrollmarkering på nattorientering.  

Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka bifall till SOFTs förslag till avslag av motionen.  

Årsmötet beslutar 
att följa SOFTs avslagsyrkande.  

Motion nr 4 införa flexibla starttider.  

Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka bifall till SOFTs ställningstagande om att motionen 
anses besvarad.  

Årsmötet beslutar 
att  följa SOFTs ställningstagande.  



Motion nr 5 om att införa ett modernt HCP-system.  

Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka bifall till SOFTs förslag till avslag av motionen.  

Årsmötet beslutar 
att  följa SOFTs avslagsyrkande.  

Motion nr 6 om införa nya klasser som är baserade på svårighet/längd. 

Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka bifall till SOFTs förslag till avslag av motionen.  

Årsmötet beslutar 
att  följa SOFTs avslagsyrkande.  

§ 15. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår  
 
Lennart visar upp dokumentet Verksamhetsplan 2020. Johan kommenterar dokumentet och att  
utvecklingsarbetet som den innefattar är en långsam process och därav är planen ganska lik föregående 
års plan. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020.  
 
§ 16. Beslut om föreningarnas årsavgift till VOF  
 
Årsavgifterna finns sammanställda i årsmöteshandlingarna.  
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa årsavgifterna för 2020 enligt styrelsens förslag. 
 
§ 17. Fastställande av budget  
 
Johan kommenterar budgeten för 2020, budgeterat för något plus 2020 för att inte riskera att hamna på 
minus likt föregående år. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa budgeten för 2020 enligt styrelsens förslag. 
 
§ 18. Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande, för tiden till nästkommande 
årsmöte 
 
Valberedningen föreslår omval av Johan Törnroth. 
 
Årsmötet beslutar 
att till ordförande för Västergötlands Orienteringsförbund, tillika styrelseordförande för 2020, 

utse Johan Törnroth, Hestra IF. 
 
§ 19. Val av styrelseledamöter för två år samt val av styrelsesuppleanter för ett år  
 
Avgående ledamöter: Johan Larsson, Sofia Gumaelius och Sofia Gustafsson. 
Valberedningen föreslår omval på Johan Larsson och Sofia Gumaelius och nyval på Magnus 
Södervall.  
Kvarstående ledamöter 2020: Johanna Hallqvist, Filip Karlsson och Pontus Karlsson. 
Avgående suppleanter: Magnus Södervall och Eva Hägnander. 



Valberedningen föreslår omval på Eva Hägnander och nyval på Annika Repo Wallman. 
 
Årsmötet beslutar 
att välja Johan Larsson, Sofia Gumaelius och Magnus Södervall till styrelseledamöter för en tid 

av två år.   
att välja Eva Hägnander och Annika Repo Wallman till styrelsesuppleanter för en tid av ett år 
 
§ 20. Val av revisorer, för tiden till nästkommande ordinarie årsmöte  
 
Avgående: Börje Gustafsson, Trollhättan och Rolf Einarsson, Skövde. 
Valberedningen föreslår omval av Börje Gustafsson och Rolf Einarsson. 
 
Årsmötet beslutar 
att välja Börje Gustafsson och Rolf Einarsson till revisorer för en tid av ett år. 
 
§ 21. Val av ledamöter i valberedningen för ett år  
 
Avgående: Göran Frisk, Vårgårda, Fredrika Eriksson, Vara, Nina Gumaelius, Hjo och Lars-Åke 
Larsson, Tranemo 
Styrelsen föreslår omval på Göran Frisk, Fredrika Eriksson och Nina Gumaelius. 
 
Årsmötet beslutar  
att till valberedningen för ett år välja Göran Frisk, Fredrika Eriksson och Nina Gumaelius, med 

Göran Frisk som sammankallande samt 
att uppdra åt styrelsen att tillsätta den sista platsen.  
 
§ 22. Beslut om val av ombud till DF:s årsmöte  
 
Årsmötet beslutar 
att uppdra åt styrelsen att utse ombud till DF:s årsmöte. 
 
§ 23. Beslut om val av ombud till SF:s förbundsmöte 
 
Årsmötet beslutar 
att uppdra åt styrelsen att utse ombud till SF:s årsmöte. 
 
§ 24. Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor.  
 
Lennart löser upp ett brev från Carl-Erik Jonsson där han frågar vad styrelsen ämnar göra då VOF 
fyller 70 år och orienteringen i Västergötland fyller 100 år, år 2022. 
 
§ 25. Årsmötets avslutande 
 
Mötesordförande Lennart Karlsson tackar för förtroendet och lämnar över klubban till 
förbundsordförande Johan Törnroth. 
 
Johan Törnroth tackar mötesordförande Lennart Karlsson och mötessekreterare Pontus Karlsson med 
blommor. 
 
Johan avtackar avgående styrelseledamoten Sofia Gustafsson och ledamoten i valberedningen Lars 
Åke Larsson med var sin VOF-termos. Personalen på kansliet, Hanns Nordlöf, Nina Olsson, Magnus 
Sundmark och Bertil Åkesson tackas för väl genomfört arbete under 2019.  
 



Johan avslutar med ett medskick om att rapportera LOK- och SISU-timmar samt tackar för fortsatt 
förtroende och avslutar mötet 21:05. 
 
 
 
Vid protokollet 
   
 
 
 
Pontus Karlsson    Lennart Karlsson 
Mötessekreterare    Mötesordförande, Justerare 
 
 
  
  
 
 
Håkan Olsson    Kristin Hansson 
Justerare     Justerare 
 
 


