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PROTOKOLL  fört vid ÅRSMÖTE med  

VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND  
Onsdagen den 9 mars 2022 kl. 18.30 – 20.25 

 
Plats:   Vara Folkhögskola 
 
Närvarande:  42st. varav 24 ombud (representerande 24 
                      föreningar), inbjudna gäster, radskrivare samt  
             VOF - funktionärer 
 

§ 1. Årsmötets öppnande  
 
Förbundsordföranden Johan Larsson förklarar årsmötet öppnat 19:50. 
 

§ 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för 
årsmötet  
 
Upprop av närvarande föreningar och ombud. Totalt är det 24 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. 
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§ 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  
 
Valberedningen föreslår Lennart Karlsson som mötesordförande och Annika Repo Wallman, OK 
Skogsvargarna, som mötessekreterare.ar3ss6n 
 
Årsmötet beslutar 
att till ordförande för årsmötet utse Lennart Karlsson, Trollhättans SOK samt 
att till sekreterare för årsmötet utse Annika Repo Wallman, OK Skogsvargarna. 
 

§ 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera 
protokollet  
 
Valberedningen föreslår Tomas Andersson och Marie Fransson  
 
Årsmötet beslutar 
att utse Tomas Andersson och Marie Fransson till justeringsmän för årsmötet. 
 

§ 7. Val av två rösträknare  
 
Valberedningen föreslår Thomas Andersson och Marie Fransson.  
 
Årsmötet beslutar 
att utse Thomas Andersson och Marie Fransson till rösträknare. 
 

§ 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret  
 
Verksamhetsberättelsen för det gångna året vid namn Orienteringsåret 2021. 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 överskott om 120 406 
kr. 
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2021 och lägga den till 

handlingarna. 
 

§ 10. Behandling av revisorernas berättelse  
 
Revisor Börje Gustavsson redogör kortfattat för revisorernas berättelse.  
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021 och lägga den till handlingarna. 
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§ 11. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
 
Årsmötet beslutar 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

§ 12. Behandling av förslag från styrelsen eller revisorer  
 
Inga inkomna förslag att behandla. 
 

§ 13. Behandling av motioner till VOFs årsmöte  
 
VOFs styrelsen föreslår en ändring av stadgarna enligt nedan. Den föreslagna justeringen är 
en anpassning i enlighet med normalstadgarna för specialdistrikts-förbund så som beslutades 
vid svensk orienterings senaste förbundsmöte. 
 
Nuvarande lydelse: 
6 § Sammansättning av styrelse m.m. OF ska eftersträva jämställdhet mellan könen och 
variation i ålder då styrelser, kommittéer och andra organ väljs. 
 
Föreslag i enlighet med förbundsmötes beslut: 
6 § Sammansättning av styrelse m.m. OF ska eftersträva jämställdhet mellan könen och 
variation i ålder då styrelser, kommittéer och andra organ väljs. För styrelsens och 
valberedningens sammansättning gäller att den ska bestå av kvinnor och män. 
 
Västergötlands OF föreslår årsmötet besluta:  

- att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Årsmötet beslutar 
att bifalla Västergötlands OF förslag på stadgeändring. 
 

§ 14. Behandling av SOFT styrelsens egna förslag och motioner till 
förbundsmötet  
 
SOFT- Motioner till förbundsmötet 
 
Motion nr 1 om likvärdigt tävlingsupplägg i sprintstafett. 
SOFT anser motionen besvarad.  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka för SOFTs förslag. 
 
Årsmötet beslutar  
att tillstyrka motion nr 1  
 
Motion nr 2 om klassindelning baserade på svårighet/ längd.  
SOFT yrkar avslag.  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka avslag. 
 
Årsmötet beslutar 
att bifall till SOFTs förslag till avslag. 
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Motion nr 3 om att ej ha lottade starttider utöver elit. SOFT yrkar avslag. 
Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka bifall till SOFTs förslag till avslag av motionen.  

Årsmötet beslutar 
att bifall till SOFTs förslag till avslag.  

Motion nr 4. om att inför ett modernt HCP-system SOFT yrkar avslag.  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka avslag.  

Årsmötet beslutar 
att  bifall till SOFTs förslag till avslag. 

Motion nr 5. om att förändra Sverielistan. SOFT yrkar avslag. 
Västergötlands OF föreslår årsmötet att: yrka bifall till SOFTs förslag till avslag av motionen.  

Årsmötet beslutar 
att  följa SOFTs avslagsyrkande.  

Motion nr 6 om förändra gallringsregler för sprint. SOFT yrkar bifall. 
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka bifall med ett tilläggsyrkande om att förändringen 
ska införas 2023. 

Årsmötet beslutar 
att  följa SOFTs bifallsyrkande med tillägget att förändringen ska införas 2023. 

Motion nr 7 om efterlevnad av regelverket SOFT yrkar avslag med ett tilläggsyrkande om att 
tillsätta en utredning.  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka för SOFTs förslag.  
 
Årsmötet beslutar  
att följa SOFTs tilläggsyrkande om att tillsätta en utredning 
 
Motion nr 8 om transparent dokumentation av regelöverträdelser SOFT yrkar bifall med 
tilläggsyrkande om att ge förbundsstyrelsen uppdrag att införa detta 2023.  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka bifall i enlighet med SOFTs yrkanden. 
 
Rösträkning: 

- Tibro yrkar på avslag på motionen – 4  
- VOF och SOFT tillstyrka motionen - 18 

 
Årsmötet beslutar med, 18 ombud för tillstyrkande mot 4 ombud för avslag 
att  följa SOFTs bifallsyrkande med tillägget att förändringen ska införas 2023. 
 
Motion nr 9 om antalet startande för DM-värdighet. SOFT yrkar avslag men med ett 
tilläggsyrkande om att skriva om paragrafer så att förslaget ändå kan införas under 2022, för 
icke RF-klasser. 
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka avslag och alltså inte medverka till urholkning 
av DM-värdighet. 

Årsmötet beslutar 
att  följa Västergötland OFs avslagsyrkande.  
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Fortsättning motion nr 9 
SOFT föreslår: 
- att ge SOFTs styrelse i uppdrag att till den 1 juli skriva om paragrafen 4:21:12 så att det för SOFT´s 
mästerskapstecken räcker med en fullföljande deltagare eller ett fullföljande stafettlag för DM-
värdighet, samt att nuvarande regelskrivning för RF´s Mästerskapstecken behålls som den är.  
 
Årsmötet beslutar: 
att   Avslå SOFTs förslag för skriva om paragrafen 
 
Motion nr 10 om att skapa incitament för fler långdistanstävlingar. SOFT yrkar avslag 
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka avslag. Även om det är en viktig fråga för 
Västergötland visar SOFTs yttrande att det inte gäller hela landet, varpå regional hantering är 
att föredra framför nationella justeringar. 
 
Rösträkning: 
Hestra / Mark – yrkar på tillstyrka motionen, 8 ombud 
VOF´s och SOFTS – yrkar på att avslå motionen, 16 ombud 

Årsmötet beslutar med 16 ombud för avslag och 8 ombud för tillstyrkan 
att  följa SOFTs avslagsyrkande.  

Motion nr 11 om en mer hållbar orienteringssport. SOFT yrkar avslag.  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka avslag. 

Årsmötet beslutar 
att  följa SOFTs avslagsyrkande.  

Motion nr 12 om att införa arrangörsansvar för transport till och från tävlingsarenan. SOFT 
yrkar avslag.  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka avslag. 

Årsmötet beslutar 
att  följa SOFTs avslagsyrkande.  

 
SOFT styrelsens egna förslag till förbundsmötet  
SOFT styrelsen föreslår en stadgeändring. 
Dessa presenteras i sin helhet på VOFs hemsida: svenskorientering. 
se/vastergotland/forbundet/Arsmoten/. 
 
1. Ändring av paragraf 1, ändamålsparagrafen  
Västergötlands OF föreslår årsmötet att yrka bifall.  
 
Årsmötet beslutar 
att  bifalla Västergötland OFs förslag på stadgeändring 
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§ 15. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår 
Lennart visar upp dokumentet Verksamhetsplan 2022. Magnus Sundmark kommenterar dokumentet 
och att utvecklingsarbetet som den innefattar är en långsam process och därav är planen ganska lik 
föregående årsplan. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022.  
 

§ 16. Beslut om föreningarnas årsavgift till VOF  
 
Årsavgifterna finns sammanställda i årsmöteshandlingarna.  
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa årsavgifterna för 2022 enligt styrelsens förslag. 
 

§ 17. Fastställande av budget  
 
Budgeterat för något minus 2022. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa budgeten för 2022 enligt styrelsens förslag. 
 

§ 18. Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande, för tiden till 
nästkommande årsmöte 
 
Valberedningen föreslår omval av Johan Larsson. 
 
Årsmötet beslutar 
att till ordförande för Västergötlands Orienteringsförbund, tillika styrelseordförande för 2022, 

utse Johan Larsson, OK Skogshjortarna. 
 

§ 19. Val av styrelseledamöter för två år samt val av styrelsesuppleanter för 
ett år  
 
Avgående ledamöter:   Annika Repo Wallman, Vargön 
    Magnus Södervall, Skara 
    Sofia Gumaelius, Tibro 
Avgående styrelsesuppleanter: Emma Kindbom, Skövde 
    Karl-Johan Ohlin, Tranemo 

. 
Ledamöter:  
Valberedningen föreslår omval på Annika Repo Wallman samt Magnus Södervall och nyval på Emma 
Kindbom.  
Kvarstående ledamöter 2022: Johanna Hallqvist, Eva Hägnander och Petter Bergstedt. 
 
Avgående suppleanter: Emma Kindbom och Karl-Johan Ohlin. 
Valberedningen föreslår omval på Karl-Johan Ohlin och nyval på Clara Jacobsson. 
 
Årsmötet beslutar 
att välja Annika Repo Wallman, Magnus Södervall och Emma Kindbom till styrelseledamöter 

för en tid av två år.   
att välja Karl-Johan Ohlin och Clara Jacobsson till styrelsesuppleanter för en tid av ett år 
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§ 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 Peter Nilsson, 
Tranemo 
Styrelsen föreslår omval på Göran Frisk, Fredrika Eriksson och Nina Gumaelius samt Peter Nilsson. 
 
Årsmötet beslutar  
att till valberedningen för ett år välja Göran Frisk, Peter Nilsson, Fredrika Eriksson och Nina 

Gumaelius, med Göran Frisk som sammankallande  
  
 

§ 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 slår ett slag för idrottshistoriska föreningen och dess tidning. 
 

§ 25. Årsmötets avslutande 
 
Mötesordförande Lennart Karlsson tackar för förtroendet och lämnar över klubban till 
förbundsordförande Johan Larsson. 
 
Johan Larsson tackar mötesordförande Lennart Karlsson och mötessekreterare Annika Repo Wallman 
med blommor. 
 
Johan avtackar avgående styrelseledamoten Sofia Gumaelius VOF-termos. Personalen på kansliet, 
Nina Olsson, Magnus Sundmark och Bertil Åkesson tackas för väl genomfört arbete under 2021.  
 
Johan avslutar med ett medskick om att rapportera LOK- och SISU-timmar samt tackar för fortsatt 
förtroende och avslutar mötet 20:25. 
 
 
 
Vid protokollet 
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Annika Repo Wallman   Lennart Karlsson 
Mötessekreterare    Mötesordförande, Justerare 
 
 
  
  
 
 
Tomas Andersson    Marie Fransson 
Justerare     Justerare 
 
 


