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Styrelsemöte i HOF 2022-06-20. 
 

Plats: Björkäng vägkrog 

Närvarande: Sven-Erik Dahlberg, Bernt Andersson, Jeanette Larsson, Christer Oskarsson, 

Roine Schölin 

Ej närvarande: Åsa Söderblom, Jeanette Persson 

 

 

§34 Öppning 

Sven-Erik hälsade välkommen och öppnade dagens möte. 

 

§35 Föregående protokoll 

§13 Mark o viltkontakt 

Frågan är fortfarande öppen. Förslag att Mikael Lundqvist tillfrågas. 

Mikael tillfrågad men hade inte möjlighet just nu.  

Styrelsen fortsätter med sökandet och kontakt tas även med våra resp klubbar i samband 

med utskick av Joacim Ingelsson presentation från Klubbkonferensen. 

 

§17 Ny hemsida 

SOFT har tagit fram 2 förslag på lämpliga hemsida. KanslietOnline och Zoezi. 

Vi beslutade att skicka ut kort info till klubbarna. Jeanette L och Åsa tar fram förslag på 

text. 

Är på gång i dagarna. 

 

§18 Arbetsbeskrivningar 

Ej klart, ses över under hösten. 

 

§19 Arbetsgrupp likvärdiga priser H3D 

Ej klart, tas upp under hösten. 

 

§20 Vandringspris DM tävlingar 

Fråga som vi fortsätter att jobba med. Ytterligare fråga att ta upp under klubbkonferensen, 

hur kan vi öka antalet startande på våra DM tävlingar och hur höjer vi statusen på DM 

bland våra klubbar. 

Kommer vi att jobba vidare med under hösten, 

 

§36 Rapporter 

• Info SOFTS:s ordförandeträff. 

Sven-Erik rapporterade från ordförandeträff och hur den ”nya” organisationen ser 

ut idag. Bl a kommer en uppdelning ske där stora arrangemang som o-ringen, SM 

etc hamnar i en bolagsform. 

Pandemins påverkan 

Redovisning av bl a återstartsstöd 

Kommande prioriterade områden idag och kommande år. 

Ny hemsida 

Arbetet med nya hemsida för förbund och distrikt fortlöper och Sven-Erik visade 

förslag på hur det kommer att se ut. 

Styrelsen får fortsätta fundera på vad som ska finnas på vår hemsida och vad som 

ska sparas från gamla. Crister tittar på vilka verktyg som finns för överföring från 

gamla till nya sidan. 
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Inkluderingssatsning 

2030 speglar medlemmar i orienteringsidrotten befolkningen i Sverige. Stort jobb 

om vi ska lyckas. Visade förslag på hur man kan jobba. 

Eventor 

Förbundet fortsätter arbetet med att säkerställa miljön. 

Ordförandekonferens  

Kommer att genomföras 19-20 nov, plats ej bestämd. 

(Mer info se SOFT hemsida) 

 

§37 Ekonomisk rapport 

Inget att rapportera. 

 

§38 Inkomna skrivelser 

• Nyhetsbrev från RF 

• Nyhetsbrev SOFT 

• Riksidrottens vänner (Ingmar Eriksson) 

Riksidrottens vänner önskar göra studiebesök under H3D och kommer ev delta på 

någon öppen bana.  

Hallands Orienteringsförbund välkomnar ”vännerna” och bjuder på ev kostnader 

för startavgifter om någon önskar prova någon öppen bana. 

 

 

§39 Förbundsutveckling 

RF-SISU kan bidra med 400:-/deltagare. Tanken är att styrelse och kommittéer ska delta. 

Förslag på datum 21-22 okt 

Var ska vi vara?  

Mål: Hur implementerar vi vår verksamhetsplan och SOFT:s kommande mål 

”Kompassriktning”. 

Program;  

Gemensam inledning, ev föreläsning 

Social trivselaktivitet och middag. 

Hur vill du utveckla orienteringen i Halland? 

Hur kan vi synas mer? 

Orientering framtidens idrott 

 

 

§40 Avslutning 

Nästa möte, måndag 22/8 kl 18.00 Okome. 

Sven-Erik avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 

 

 

 


