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Protokoll 
Styrelsemöte med Västergötlands Orienteringsförbund. 
 
Tid:  Måndag den 29/8 kl. 18:30 
Plats: Digitalt 
 
Närvarande: Johanna Hallqvist, Emma Kindbom, Eva Hägnander, Johan Larsson, Karl-Johan 
Ohlin, Annika Repo Wallman, Magnus Sundmark, Bertil Åkesson, Carina Olsson 
Förhinder: Clara Jakobsson, Magnus Södervall, Olle Bergstedt 
 
1.  Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 
 
2. Fastställande av dagordning 
Diskussion kring sekreterarfrågan. Vi beslutade att vi vill ha en lista med ett rullande schema, 
så att vi turas om att ta sekreterarrollen under året. På dagens möte blev det Johanna 
Hallqvist. För övrigt fastställdes dagordningen. 
 
3.  Val av protokolljusterare 
Karl-Johan Ohlin valdes till protokolljusterare. 
 
4. Föregående protokoll 
Fastställdes, godkändes och lades till handlingarna 
 
5.  Aktuella projekt 
Bertil och Magnus rapporterade om att Ungoteket nu är i läget med utvärdering av 21/22 
samt planering och uppstart av 22/23  
Magnus rapporterade om Kretstränarprojektet. Vi har i nuläget tre kretstränare igång. Till 
hösten behöver vi göra en insats för att om möjligt få fler kretstränare aktiva. 
Magnus och Bertil rapporterade om att arbetet med SOFTs orienteringskurser på orange och 
violett nivå är full gång. Arbetsgruppen består i nuläget av Bertil, Magnus och Louise Rohdén 
som kommer in på ett vikariat under 12 månader och ersätter Moa. Önskvärt är att detta 
materialet kommer att färdigställas innan året är slut. De redan publicerade delarna för 
grön, vit och gul nivå används flitigt och arbetsgruppen inväntar utvärdering kring detta. 
 
6.  Sammankomster 
Kretsmöten/klubbkontakt 
Vi har tidigare diskuterat att vi vill ha någon form av närmare kontakt med distriktets 
föreningar. Nu har vi landat i att vi vill ha någon form av kretsmöten där vi som förbund 
kallar till detta, “VOF on tour”. Syftet är bland annat att få en bild av hur föreningarna har 
det och hur deras verksamhet fungerar. Ett förslag kring hur detta kan ske tas fram. 
I samband med detta kom diskussionen upp kring ungdomsverksamheter i våra klubbar, 
möjlighet att få ihop lag till stafetter mm. Det finns mycket som skulle kunna ses som tecken 
på att det verkar vara en “down”-period just nu när det gäller antal aktiva barn- och 
ungdomar i distriktet. Men vi kunde också se att det finns flera möjligheter till samverkan 
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mellan klubbar som gynnar ungdomsverksamheten. Det blev ett samtal som inte gav några 
beslut men som ändå engagerar oss och som kan leda vidare längre fram. 
 
 
7.  Kommittéer  
Kartkommittén och tävlingskommittén  
Kart- och tävlingskommittén har haft gemensamt möte i juni och där gav Magnus oss en kort 
rapport. Tävlingsprogrammet för 2023 är spikat. Unionsmatchen ska arrangeras i 
Västergötland 2024. Arrangör ska sökas under hösten 2022. 
 
Ungdomskommittén 
Magnus och Emma rapporterade om verksamheter som har genomförts och ska genomföras 
i Västgötatruppen, Ungdom 13-16, Junior 17-20, O-camp, Unionsmatchen, Daladubbeln och 
Västgötatoppen. Det flyter på bra och deltagare och föräldrar verkar vara nöjda. Men även  
här finns det tydligt mönster att deltagarantalet sjunker i de olika aktiviteterna. Det kan ju 
bero på många saker, konstaterade vi.  
 
8. Personal/kansli  
Magnus rapporterade om att kontrakten för kontoret i Skövde kan förlängas. Tidigare har 
det varit på tapeten att kontoret skulle behöva flyttas, men det verkar i nuläget alltså inte bli 
så. 
Reseersättningar kan komma att ändras. 
 
9. Media & marknad 
Fler följare på Instagram under sommaren.  
Planen för ledare av ledamöter 
Jan – Magnus Su 
Feb – Annika RW 
Mar –  vakant 
Apr – Petter 
Maj – Karl-Johan (MTBO?) 
Juni – Emma  
Aug – Johan L 
Sep – Magnus Sö 
 
10. Ekonomi  
Nina och Magnus rapporterade lite kring ekonomiska frågor  
Revisorerna efterfrågar att vi löser sekreterarfrågan i styrelsen på ett tydligt sätt. Diskussion 
kring det. Beslut att vi låter Magnus plocka fram ett förslag på en mall och rutin för hur 
jobbet att vara sekreterare kan gå till. Sedan kommer Annika R-W att vara sekreterare på 
nästa möte och skriva protokollet utifrån denna mall/rutin, så har vi det som en mall efter 
det. 
 
11. Diskussions- och/eller beslutspunkter 
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12. Skrivelser att behandla  
Inga skrivelser har inkommit 
 
13. Övriga frågor 

- Johan tog upp en fråga kring att hitta en rutin/mall för arrangörer att öppna upp för 
ökad samåkning till tävlingar. Johan skriver ner sina tankar och ideér, samt det som 
framkom i vår diskussion och skickar till Magnus Sundmark som i sin tur tar det 
vidare till tävlingskommitténs nästa möte. 

 
14. Kommande möten 
- Nästa styrelsemöte: 
3 - 4 sep styrelsedag + lång-DM 
10 okt (digitalt) 
5 dec (fysiskt med jultallrik, Magnus kollar upp om det kan gå att vara i Vara) 
23 jan 2023 (digitalt) 
 
16. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet kl 20.33. 
 
Vid protokollet: 
Johanna Hallqvist 
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