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Protokoll 
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund 

 

Nr 3–2021 

Datum: 2021-05-03 

Tid: 19.00  

Plats: Digitalt Västergötland

 

Närvarande  Frånvarande  

Ledamöter Johan Larsson Konsulent Bertil Åkesson 

 Sofia Gumaelius   

 Johanna Hallqvist   

 Magnus Södervall   

 Eva Hägnander   

 Annika Repo Wallman   

 Petter Bergstedt   

Suppleanter Emma Kindbom   

 Karl-Johan Ohlin   

Kanslist Carina (Nina) Olsson   

Verksamhetsledare Magnus Sundmark   

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande Johan Larsson 19.01 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar  

att utse Johanna Hallqvist till protokolljusterare. 

§ 4 Föregående protokoll 

Johan läser igenom föregående mötesprotokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 5 Coronaläget 

17/5 kommer det troligtvis nya lättnader i restriktionerna med förhoppning om 150 deltagare. Om det 

kommer lättnader så kommer Folkhälsomyndigheten och RF koma överens om hur detta kommer att 

gå till. SOFT kommer också att gå ut med specifika riktlinjer som vi kommer att följa. 

Det kommer även en nya ansökan om stöd för perioden januari till april.  

§ 6 Aktuella projekt 

Ungoteket: 

Projektet är slutredovisat till Arvsfonden och vi inväntar respons/godkännande. 

Ungoteket Väst 20/21 har startats och haft ett par inledande utbildningar under slutet av 2020. Med 

rådande Corona restriktioner är omgången fortsatt på paus men ska fortsätta under augusti (tidigare var 

planen att återstart skulle ske april/maj, men det har inte varit möjligt) 

 

Kretstränarprojektet: 

Det finns nu kretstränare i åtta av nio kretsar. Det är Borås som fortsatt är utan. 

Verksamheten ser ut att fungera mycket väl ett att det håller hög nivå på träningarna som genomförts. 

Fyra av kretstränarna har hjälp till med de fyra träningsdagarna som genomförts av VOF under mars 

och april. 

 

Föreningsutvecklingsprojektet: 

Inget nytt att rapportera. Vi avvaktar fortsatt pandemin innan vi försöker med en offensiv. 

 

Rekryteringsprojekt: 

Satsningen där vi tillsammans med SOFT ska ta fram och etablera ett ”ready-to-go” koncept för 

nybörjarkurser grön-gul nivå fortlöper väl. Det finns en hemsida etablerad under svenskorientering.se 

som vi håller på att förse med innehåll. Under mötet presenteras materialet så lång som det nu är 

kommet. 

 

Andra större projekt: 

Arbetet med att forma och skriva ansökningar av nya större projekt har fått lite ny fart. Magnus jobbar 

på fem huvudspår som presenteras kort nedan. 

 

1. Orientera hela livet 

Den här idén har varit med oss sedan ifjol och det är Bertil som jobbat med innehållet. 

Projektidén är att göra orientering mer lättillgängligt för äldre. Arvsfonden planerar för att ge bidrag 

även till denna målgrupp, +65, fr o m 1/7 2021. Tanken är att vi skulle kunna tillgängliggöra 

orientering ungefär på samma sätt som för skolorna. Men i detta fall att man mer jobbar med att hitta 

äldre orienterare som kan engagera sig och inte blanda in klubbarna fullt så mycket. 

Vi skulle kunna knyta an till exempelvis forskningsrapporten som kom för ett par år sedan, som visar 

att orientering är bra för äldre människors välbefinnande. 
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Projektet kan innehålla: 

• Kartlägga möjligheten till orientering för äldre på olika orter. 

• Ta fram en modell för hur orientering för äldre kan genomföras på ett bra sätt. Tänker mig att det ska 

vara enklare och mer lättillgängligt än befintliga pensionärsorienteringar, men att det kan finnas en 

koppling mot dessa också och även Naturpass/HittaUt. Tänker också att exempelvis ”UsynligO” 

skulle kunna vara bra att bygga det kring. 

• Skapa kontaktnät mellan pensionärsföreningar och äldre orienterare som är villiga att engagera sig i 

att lära ut hur man orienterar till äldre och att skapa orienteringsaktiviteter. 

• Sprida kunskap till äldre om orienteringens positiva påverkan på hälsan. 

• Skapa en plattform som synliggör vilka orienteringsaktiviteter för äldre som finns på olika orter. 

Förslag på namn för projektet, ”Orientera hela livet”. 

 

2. SkolO 

Avsikten med SkolO är att på riktigt göra skillnad i skolundervisningen kring navigering, 

kartförståelse, och naturen. Tanken finns om att, likt simundervisningen, ha målet att alla barn ska lära 

sig navigera, förstå karta och kompass. Att kunna hitta är en viktig förmåga för varje individ. 

Projektidén bygger på att skapa en plattform för ändamålet, SKOLO (Skolorientering). Där skapar vi 

ett undervisningsunderlag kopplat till läroplanen med ett övningsbatteri som också kompletteras av de 

lokala föreningarna med aktuellt kartmaterial. 

En snabb omvärldsbevakning kring detta visar att det finns en del lokala lösningar som 

orienteringsföreningar skapat för skolan, men det är långt ifrån heltäckande och mycket ineffektivt att 

ha flera olika ideella föreningar skapa var sitt hjul. 

Det finns också möjlighet att koppla SKOLO till andra redan pågående projekt för att ge extra kraft. 

IOF genomför varje år World Orienteering Day (WOD) vilket kan fungera som slutpunkt och test i 

undervisningen. SOFT driver ett projekt för fortbildning i orienteringskunskap för idrottslärare i alla 

kommuner. 

Ambitionen med SKOLO är i läge ett att nå alla skolor och alla föreningar i Västra Götaland, således 

tillhörande Göteborgs-, BohuslänDals- och Västergötlands Orienteringsförbund. I ett senare läge ser vi 

möjligheten att nå hela landet och i visionen landar vi in i idrottslärarutbildningen. 

Även den här idén var med oss under 2020. 

 

3. Inkludering/integration 

Här sökte vi medel under 2020 men fick avslag från arvsfonden. Det är möjligt att ta upp diskussionen 

med dem för att putsa på ansökan och försöka igen. 

Upplägget vi sökte för var ganska likt det för Ungoteket, men där utbildningar, innehåll och projekt 

var riktade till rekrytering i socioekonomiskt utsatta områden. 

 

4. Sommarlovsorientering 

Det här är en ny idé. Tanken är att väcka liv i SOL-skolorna igen, med ett nytt format och försöka 

integrera med kommunernas feriepraktik. 

Projektet skulle innehålla framtagning av koncept, konceptmaterial, upplägget kommun-förening samt 

lansering och marknadsföring gentemot föreningar och unga ledare. 
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Det här kan också bli ett nationellt gångbart projekt och skulle kunna skapas så att flera idrotter kan 

kopiera konceptet. Tror också det kan vara intressant för Arvsfonden då det ger feriearbeten till unga. 

 

5. Inkludering och demokrati i föreningen 

Projektidén går ut på att starta upp en demokratiprocess för unga i föreningslivet. Att med 

barnkonventionen i ryggen jobba aktivt för att få fler unga att kunna göra sin röst hörd och lyssnad till. 

Idén är att skapa ungdomsråd i föreningar och/eller kretsar, lite likt tanken som finns med klassråd och 

elevråd som finns i skolorna. Ridsporten är bra på det här men i övrigt är det tunt inom idrotten, här 

finns ett hål att fylla. 

§ 7 Kommittéer 

Kartkommittén 

Hade ett digitalt möte den 7/4 tillsammans med tävlingskommittén där den egentliga punkten var 

pandemins påverkan på tävlingar, och på kartfronten intet nytt. Nästa möte 7/6. 

 

Tävlingskommittén 

Hade digitalt möte den 7/4 tillsammans med kartkommittén där den egentliga punkten var pandemins 

påverkan på tävlingar. Utdrag från protokoll nedan: 

 

”SOFT-regler. - Inga tävlingar före 3 maj. - Natt-SM flyttas. Sprint-SM flyttas. Ultra-SM genomförs 

för HD21.  

Tävlingar 2021. - Alla VOF-tävlingar är strukna i Eventor tom 25 april. Två arrangörer har aviserat att 

vilja genomföra sina tävlingar i höst om de ställs in i vår. (Gällstadbygdens OK och OK Orinto) - 

Samordning med andra distrikt inför hösten. Fylla tomma helger. - Beslut: DM-sprint flyttas från 13 

maj till 11 september.  

Tävlingar 2022. - Ansökan senast 31 maj. Få ansökningar i nuläget. Vi avvaktar.” 

 

Notera att 3 maj blivit 17 maj och att det högst sannolikt inte blir några tävlingar för än tidigast Skenes 

den 30/6 om inte Gandvik kan trolla med knäna och erbjuda något den 6/6. 

Tävlingskommittén söker fler ledamöter. 

Nästa möte 7/6. 

 

Ungdomskommittén/verksamheten 

Västgötatruppen: 

40 ungdomar har anmält sig till truppen och närmast väntar klädbeställingar från Trimtex. 

Verksamhetsmässigt så utgår ordinarie program för våren. Alltså ingen upptakt 7-9 maj, 

Unionsmatchen är flyttad till oktober, O-ringen med Bagheerastafett och träff till 2022. GM är 

fortfarande aktuellt i mitten av augusti, men fram till dess behöver vi ta fram ett alternativt upplägg. 

Det jobbas på en sådan med ett liknade upplägg som i fjol. Så snart endagarsträffar kan genomföras 

inom ramen för restriktionerna kan verksamheten starta upp. Frågetecken råder också kring USM-

läger vecka 32, men förhoppningen är att det ska kunna ligga kvar och genomföras. 
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Upplägget för årets trupp innebär att det blir en trupp men där fakturering sker löpande utifrån 

genomförd verksamhet. 

Ledarläget ser gott ut där Anna Kristiansson kommer ta en mer central roll tillsammans med Olle 

Hedman och Alice Södervall. 

 

Ungdom 13-16 

Två är träningsdagar i mars, 20/3 och 27/3, är genomförda med nu rådande restriktioner. Dessa 

kryddades med föreläsningar och frågestund med Gustav Bergman respektive Karolin Ohlsson. 

Två ytterligare träningsdagar i april är genomförda, den 18/4 i Ulricehamn och den 25/4 i Främmestad. 

Föreläsning och frågestund vid dessa tillfällen var med Lina Strand respektive Tove Alexandersson. 

Ulricehamn tog upp frågan om någon form av ersättning för arbetet som görs under en träningsdag. Vi 

bör inför kommande aktiviteter överväga någon form av ersättning till arrangerande klubb. Kansliet 

ansvara för att ta med detta inför kommande aktiviteter. 

Nästa aktivitet är GM i augusti då Bagheerastafett och O-ringenträff inte kommer bli av.  

Även i år kommer Västgötatruppens ledare stärka upp delar av denna verksamhet. 

 

Junior 17-20 

De fyra träningsdagarna i mars 20/3 och 27/3 och i april 18/4 och 25/4, har också varit för juniorerna. 

Nästa planerade aktivitet är GM. 

 

O-Camp 

I nuläget 70-talet anmälda och anmälan är öppen till 22/5. Ledningen har bytt plats för boende till 

Axvalls folkhögskola. Det finns även tankar om att ha visst aktivitetsutbud även om lägret behöver 

ställas in 

Magnus avser att ta en diskussion med ledningen om att eventuellt ta ett tidigt beslut för alternativt 

upplägg med aktivitetsdag och liknande. De ska ha möte med Magnus 4/5. 

 

Konfirmationslägret 

Konfan hade upptakt 29/10-1/11 och har även genomfört en digital samling över påsken. 5 anmälda 

orienterare och en kontrakterad ledare, Gabriel Blad OK Kullingshof. Ytterligare en ledare är klar för 

att vara med under sommarlägret.  

Närmast väntar det avslutande sommarlägret två veckor i juni som fortsatt planeras fysiskt.  

Det är även dags att i slutet av maj eller början av juni marknadsföra nästa års läger. 

 

Daladubbeln 17-18/10 

Vandrarhemmet som vi brukar nyttja har meddelat att de har lagt ner verksamheten och sålt 

fastigheten. Det innebär att vi i alla fall i höst kommer sikta in oss på att nyttja arrangörernas 

boendealternativ. 

 

Västgötatoppen 

Alla deltävlingar i vår har ställts in eller flyttats till hösten. Beslut om genomförande i höst bör tas men 

i ett senare skede om och när det står klart hur arrangemang kan genomföras. 
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§ 8 Personal/kansli 

Semesterplanering inför sommaren är i gång och det kommer bli några veckor som ingen är på plats. 

§ 9 Sammankomster 

RF-SISUs årsmöte Västra Götaland 21/4 Göteborg skulle närvara på detta men det har inte kommit 

någon rapport eller protokoll från detta.  

SOFTs Tävlingsmöte 26/4 + 29/4 Corona läget och möjlighet till arrangemang. Andra mötet var 

främst för att informera om att ungdomar i orientering inte får tävla. 

RF-SISU 3/5 informera om kommande möjliga lättnader och vad vi kan få göra framåt.  

SDF konferens 25/3 Johanna var med på detta, Var en fortsättningsträff  

VOFs styrelsedag 30/5, diskussion om vi kan ha denna träff om läget tillåter att vi ses för att kunna 

jobba med detta. Vi skjuter detta framåt och tar med det till nästa möte för att kunna se hur läget är då. 

§ 10 Media & marknad 

Statistiken för våra sociala medier ser ut som följer 
Nyhetsbrev  466/277 (466/234) 
Facebook  709 (706 = +3) 
Twitter  101 (101 = +/- 0) 
Instagram   

VOF  510 (506 = +4) 

Västgötatruppen 104 (100 = +4) 
 
Planen för ledare av ledamöter 

 

Maj – Sofia G (Nyhetsbrev planeras direkt i början av maj, 6-7/5) 

Juni – Magnus Sö 

Aug – Annika RW 

Sep – Johanna H 

Okt – Eva H  

Nov – ?  

Dec – ? 

§ 11 Ekonomi 

Föreningarnas årsavgifter fakturerats 

Vi har erhållit extra utbetalning om ytterligare 53 000 kr i statligt stöd för uteblivna intäkter under 

2020. 

Statligt besked om ekonomiskt stöd till idrotten för perioden jan-apr har kommit, där 1 MSEK ska 

fördelas. Ansökan görs i maj genom SOFTs försorg. 

Tre (snart fyra..) träningsdagar genomförts vilket ser ut att ge ett litet plus då vi nyttjar SISU resurs för 

två av fyra föreläsarkostnader. 

Magnus och Bertil påbörjat permittering på 40%. Detta sedan 1/4. April och maj besparar VOF 46 000 

kr och en fortsättning i juni skulle ge ytterligare 23 000 kr. 
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Anställningarna är budgeterade för helår på nuvarande nivå och inryms i budget. 

Slutlig avstämning för korttidspermittering 2020 har godkänts av Tillväxtverket. 

 

När det gäller det regionala stödet i regionen är beräkningsunderlaget klart, det som kvarstår är ett 

besked om den summan som orienteringen har att fördela mellan sina tre distrikt i regionen. 

Det ekonomiska läget summerat: 

Det ser något bättre ut än vid förra styrelsemötet, med besked om statligt stöd, extra utbetalning och 

införd permittering. Dock fortsatt mycket osäkert då restriktionerna fortsatt ligger fast och förlängs 

ideligen. 

§ 12 Presentation Rekryteringslyftet 

Orienteringskurs som bygger på SOFTs märken, 3 olika grön vit gul, börjar med grön och lanserar den 

först. Så enkelt som möjligt för så många klubbar som möjligt att arrangera nybörjarkurs.  

5 träffar som är uppbyggda på samma sätt. Med start, övningar/lekar med en genomförande mall samt 

beskrivning hur övning går till. Så många övningar som möjligt är färdiga för utskrift. En 

övergripande handledning för hur upplägg och genomförande. Efter avslutad kurs så kan man ge 

diplom eller utvecklingsmärke då de bygger på samma sätt.  

Finns en hemsida under Svensk Orientering där det går att se hur det kommer funka.  

Kommer finnas marknadsföringsmaterial som föreningarna kan använda sig för att nå ut till 

allmänheten.  

§ 13 Diskussions- och/eller beslutspunkter 

Rekryteringslyftet: Inget att diskutera 

Ekonomi: Inget att diskutera 

Permittering: Ska vi ha kvar permitteringen även i juni.  

Studio i Idrottens hus: Ungdomskommittén är de som skulle kunna använda detta, men det är ett 

hinder att inte alla kommer åt det enkelt då vi är det stort distrikt. Osäkert ekonomiskt läge som gör att 

det är svårt att veta vad vi vil ha det och motivera den kostnad som tillkommer. Se vad 

fotbollsförbundet har tänkt att använda studion till, de gör informations och utbildningsmaterial. Har 

jobbat med detta i 1,5 år med digitalt material.  

Ska vi ha studion som en drivkraft för att komma till en mer digital verksamhet. Just nu har vi ganska 

lång startsträcka för att komma till den punkt där vi kommer nyttja en studio på bästa sättet.  

Ha en strategi om hur vi ska använda oss av digital information och kommunikation. 

Ungdomsverksamhet (O-Camp, Truppen, Toppen): Toppen har Magnus flyttat till hösten då vi inte 

har några tävlingar under våren.  

Ny projektansökan: SOL skolan går lite hand i hand med rekryteringslyftet så kan vara att unna nyttja 

det vi redan har tagit fram. Magnus skriver ihop och tar kontakt med arvsfonden för att se om detta 

kan vara något som vi kan få projektmedel för.  

 

Styrelsen beslutar 

att vid ett extra möte den 31/3 att permittera på 40 %, Bertils tjänst går ner till 30 från 50 och Magnus 

tjänst ner till 60 från 100, 
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att ha kvar permitteringen i juni. Om läget förbättras så kan AU ta beslut om att avsluta 

permitteringen.  

att avvakta studio och i stället göra en digital strategi på styrelsedagen.  

§ 14 Skrivelser att behandla 

Våra protokoll, avstämning attestering av protokoll 

§ 15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 16 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 22 juni O-CAMP (Axvall) 

§ 17 Mötets avslutande 

Johan avslutar mötet kl. 21.12  

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

  

SOFIA GUMAELIUS JOHAN LARSSON JOHANNA HALLQVIST 

Sekreterare Ordförande Protokolljusterare 
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