
Årsmöte med

Bohuslän - Dals orienteringsförbund

Torsdagen den 16  februari
i Allè gården högsäter

Fullmakt ska lämnas

Fika finns från 18.00
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Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.
7. val av två rösträknare
8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för de gångna

verksamhetsåret.
9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för de gångna verksamhetsåret.
10.Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
11. Beslut om ansvarsfrihet för OF- styrelsens förvaltning
12.Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna (2st)
13.Behandling av förslag som inkommit enligt stadgarna (0st)
14.Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15.a) Beslut om föreningarnas årsavgift till OF samt andra avgifter

b) Fastställande av inkomst och utgiftsstat för innevarande
räkenskapsår.

16.Val av OF-ordförande tillika ordförande i OF-styrelsen för tiden till
nästkommande årsmöte.
Patrik Lilleeng avgår.

17.Val av övriga styrelsemedlemmar.
I tur att avgå: Jonatan Larsson, Hans-Erik Ringström, Linus olsson.
Fyllnadsval : Annelie Johansson. .

18.Val av revisor med personlig ersättare för tiden till nästkommande årsmöte.
har varit

19.Val av kommitteer.

20.Beslut om val till RF-sisus Västra götaland- årsstämma.
21.Beslut om val av ombud till SOFT:s förbundsmöte
22.Val av valberedning

Har varit: Ulrik olsson, Oskar Johansson, Helena Eriksson.
23.Övriga frågor ej Beslut

- Genomgång av nya distrikt översikten.
24.Prisutdelningar och avtackningar
25.Mötets avslutande.
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Röstlängd
Följande föreningar har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Svenska
orienteringsförbundet 2022.

Brattås CK
Eds SK
Herrestads AIF
Håby IF
Idefjordens SK
Kvillebyns SK
Ljungskile FK
OK Gipen
OK Kroppefjäll
OK Roto
OK Skogsmunken
OK Skärmen
Stenungsunds OK
Stigsökarna
Stångenäs AIS
Svanesunds GIF
Uddevalla IS
Uddevalla OK
Åmåls OK
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Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen
Ordförande Patrik Lilleeng Haif
Kassör Hans-Erik Ringström Håby
Sekreterare Annika Lännhult Ed

Ulf Björkdahl Haif
Jonatan Larsson UOK/Brattås
Annelie Johansson Skärmen
Linus Olsson Gipen

Kommitteer- Ungdom
sammankallande Fredrik Olsson, UOK

Jenny Arvidsson, Brattås
Tomas Carlsson Åmåls OK
Linus Lännhult, Eds SK
Tomas Johansson, Åmåls OK
Linnea Axelsson, Åmåls OK

Junior, Senior
Sammankallande Thomas Bergstrand UOK

Viktor Flingmark UOK
Daniel Olsson UOK
Anders Olsson UOK

Preo
Sammankallande Roger Borg UOK

Eva Karlsson UOK
Bo Sandström Kvillebyn
Magnus Danielsson Kvillebyn

Tekniska
Sammankallande Ulf Björkdahl Haif

Inge Josefsson SAIS
Göran Olsson Idefjorden
Mats Lindström Skärmen
Daniel Karlsson Skogsmunken
Bengt Bivrin Idefjorden

Valberedning
Sammankallande Ulrik Olsson Brattås

Oscar Johansson SAIS
Helena Eriksson Ed

Revisor Stina Ivarsson Lilla Edet
Suppleant Göran Andreasson Kroppefjäll
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Ovanstående personer och flera har varit delaktiga i att skapa en verksamhet inom
förbundet med koordinering och utveckling av orienteringssporten. Det har
organiseras i kommitteerna och sett ut följande vis.

Statistik
Bifogas

1) Antal tävlingsstarter totalt
2) Antal tävlingsstarter i ungdomsklasser.

Resultat på SM och DM och övriga tävlingar hänvisar vi till eventor.

Kommitténsarbete

PreO kommittén

Aktiviteterna har varit begränsade.

En öppen PreO-träning arrangerades av Kvillebyns SK på Torseröds vindkraftpark,
Buars Ryttargård i Tanum den 7 september. Träningen samlade ett 20-tal deltagare
och var annonserad på BDOF-hemsidan.

Kvillebyns SK arrangerade en PreO-aktivitet den 1 oktober på Neurodagen för norra
Bohuslän, vilken samlade ett tjugotal deltagare trots dåligt väder.

Den sedvanliga gemensamma DM-tävlingen för BDOF, GOF och VOF utökades i år
med Hallands OF och arrangerades av OK Löftan vid Äskhults by i Kungsbacka
kommun lördagen den 15 oktober.
Den öppna A-klassen samlade hela 84 deltagare, varav 9 stycken från 3 klubbar
inom Bohuslän-Dal.

Distriktsmästare blev Ingemar Gidenstam, Stenungsunds OK.

Inventering av lämpliga PreO-områden och tillhörande kartor inom distriktet har
fortsatt under året, med besök på Smögen och på ett par ställen i Uddevalla
kommun av Bosse Sandström och Roger Borg.

Övrigt

SOFT:s sedvanliga tävlingskonferens för PreO genomfördes digitalt den 22 januari.
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Vid de båda PreO i Väst-mötena under året deltog Roger Borg och Ingemar
Gidenstam från distriktet.

Årets SM-tävlingar genomfördes i göteborgsområdet och Tidaholm under
oktober-november månad med ett tiotal deltagare från distriktet. Bästa resultatet var
Stenungsunds 4:e plats i SM-stafetten!

Vi ser positivt på samarbetet över distrikts gränserna, genom nätverket PreO i Väst.
Detta samarbete har utan tvekan bidragit till PreO:s överlevnad i distriktet.
Samarbetet har också gjort det möjligt att bedriva ett årligt utbud av PreO tävlingar i
närområdet. Vi arbetar vidare med att PreO blir ett komplement i
träningsverksamheten och en alternativ tävlingsform för såväl aktiva som f.d. aktiva
orienterare i alla åldrar

Juniorkommitten med grund i bredd och motionsidrott, samt med inslag av
elitförberedande verksamhet. Har genomfört flera aktiviteter som
breddläger/uppstartsläger och ledarstöd på SM-tävlingar.

Ungdomskommitten
Ungdomskommitten har skapat mötesplatser för distriktets ungdomar i enlighet med
verksamhetsplanen, Både tävlingar och träningar med olika inriktningar.

Tekniska
Kommitténs sammankomster under året har skett via webbmöte. Ett möte har varit
fysisk sammankomst. Ulf Björkdahl har deltagit i ett flertal möte på distans med
SOFT, och deltagit i SOFTs tävlingskonferens. Göran Olsson och Inge Josefsson har
deltagit i SOFTs kartkonferens. Daniel Karlsson har representerat friluftslivet och
orienteringsrörelsen i Västra Götaland, vilket har inneburit möten med Länstyrelsen.
Tillsammans med Västergötlands orienteringsförbund och Göteborgs
orienteringsförbund har 2023 års tävlingsprogram planerats. Planerat framtida
DM-arrangörer. Kommittén har planerat och inbjudit till två kurser, banläggning och
tävlingsadministration. På grund av mycket svagt intresse och få anmälda nödgades
kommittén ställa in kurserna.

Styrelsens ord

Ett år som började med stora förhoppningar att kunna kicka igång verksamheten,
men budgeterad underskott i den andan. Kommittéerna har också gjort ett strålande
arbeta med sina fokusområden.
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Men även om det arbetade på bra med verksamhet i Kommittéerna så är ekonomin
god vilket är en bra förutsättning för att kunna fortsätta bedriva och utveckla
verksamheten.

Styrelsen har genomfört både fysiska och digitala möten under året och ser en stor
fördel med att kunna variera sig. Det har också varit arbete med att avsluta vår
distriktskonsulent Bibbis anställning när hon valde att sluta sitt uppdrag.
Kontorslokaler i Lilla Edet är tömt och uppsagt. Just nu står vi utan förråd, vilket
behöver tas tag i 2023.

Styrelsen har också förutom att bedriva arbetet i organisation varit kontakt uppåt mot
Svenska orienteringsförbundet där förändringens vindar blåser. Att i kommutation
med andra distrikt och Soft se till BDOF intressen. Den är en intressant framtid vi
står inför. Styrelsen med tekniska med Ulf i spetsen anordna en utbildningshelg som
tyvärr var för få anmälda till, vilket är tråkigt, vi ser överlag ett minskat engagemang i
distrikts frågor. Men vi vill tacka alla som med små och stora insatser bidragit till
orientering i Bohuslän och Dalsland.

Bibbis uppsägning har inte ändra i stora förändringar i budgeten då styrelsen har
vald att köpa in lite ekonomiska tjänster i slutet av året för att täcka behovet.

När domänen för hemsidan tog slut i år, har ett stort arbete av vår sekreterare
Annika som har sett till att den domänen för hemsidan nu är fungerande och
uppdaterad med aktuell information.

Vi ser med fram emot 2023.

Till slut måste vi ordentligt tacka Bibbi för det åren och det arbete som hon har gjort
för oss i BDOF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommitteer och styrelsen.
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Balansrapport
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Förslag från styrelsen 1.   DM-Program

Medel och
lång

Sprint och
sprintstafett

Natt Stafett ÅR

OK Gipen Åmåls OK Håby IF OK Skärmen 2023

Kvillebyns
SK

Idefjordens SK Eds SK Stigsökarna 2024

Stångenäs
AIS

Herrestads AIF Stenungunds
OK

Uddevalla OK 2025

Stenungsund
OK

Brattås CK Uddevalla IS Ljungskile FK 2026

Förslag från styrelsen 2.
För att underlätta för arrangören vill styrelsen att:

Parlöpning på stafetten i DM inte tillåts.

Förslag medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter 2023
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Val av valberedningen
utdrag ur “en praxis för att genomföra stadgarnas § 18.”

-Varje klubb ansvarar i 3 år för nomineringen,
Om ingen kandidat finnes, ska den nominerade klubbens ordförande ta plats i OF:ets
valberedning.

Kandidaterna behöver inte men kan tillhöra den nominerande klubben och kan också vara
en kandidat för omval.

Den klubb som är på sitt sista första år som nominerande, är sammankallande för att
avgöra om sammansättningen mellan de nominerade är bra, bl a med hänvisning till
kön och geografisk spridning.

2023

Skärmen

Ed

Stångenäs

2024

Stenungsund

Skärmen

Ed

2025

Stigsökarna

Stenungsund

Skärmen
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Verksamhetsplan 2023

Bohuslän-dal orienteringsförbund har för avsikt att koordinera och utveckla
orienteringssporten i bohuslän och dalsland 2023 genom att:

Informera och uppdateras på hemsidan.
Arbeta för BDOF bästa mot andra aktörer som ex, sisu och SOFT
Underlätta arbetet för distriktets klubbar.
Ha en ekonomiskt kortsiktigt och långsiktigt ansvar för OF finanser.

Ungdom
En verksamhet som bygger på kul, sammanhållning och utveckla individer i
orientering sporten.

Vårläger 25-26 mars Lysekil
Unionsmatchen 2-4 juni
USM-läger 10-11 juni Karlskrona
U10-mila 4 augusti Götene
Götalandsmästerskapen 11-13 augusti
DM läger 2-3 september Lilla Edet
Ungdoms-SM 8-10 september Karlskrona

Junior
Juniorverksamhet med grund i bredd och motionsidrott, samt med inslag av
elitförberedande verksamhet.

Kick-off 12 februari. Skidstugan Vänersborg.
Ledarstöd för SM-sprint i Lund 27–28 maj.
Läger, Strömstad 3–4 juni.
Koordinera och ledarstöd för Ungdomens 10mila 5–6 augusti i Timmersdala.
Eventuellt någon mer SM-tävling

Preo

Under 2023 kommer kommitténs arbete att verka för att bredda intresset, kunskapen
och tävlings deltagandet i PreO i distriktet.
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Samarbeta med ungdomskommittén
Verka för fler deltagare vid distriktets tävlingar.
Verka för utökat antal klubbträningar med PreO-kontroller, helt eller delvis.
Hålla en PreO-introduktion för nya utövare i samband med öppna DM i
Västergötland.

Deltagande från distriktet i PreO-konferensen 2023 prioriteras i första hand för
funktionärer i arrangerande klubbar under året, i andra hand för PreO-kommitténs
medlemmar och andra intresserade.
Årets konferens genomförs den 21 januari i Hallsberg.

Tekniska
Tekniska kommittén ska hålla sig aktuell och kunnig i följande ämnesområden:

SOFT regelverk. Kartor och kartritning. Banläggning. Mark och vilt.
Vid behov informera, och även genomföra utbildning i ovanstående ämnen.
Friluftslivet och orienterings rörelsens intressen vid länsstyrelsens möten övertas
från och med 2023 och 4 år framåt av Friluftsfrämjandet Väst.
Vara med i nätverk, delta i konferenser och möten med olika intressenter och
myndigheter inom ovanstående ämnesområden. Stötta tävlingsarrangörer i tolkning
av regelverk och anvisningar.
Vid behov tillsätta tävlings- och bankontrollanter.
Hålla planen för kommande DM-arrangemang uppdaterad.
Hålla BDOF anvisningar för arrangörer aktuell.
Tillsammans med klubbarna och Västergötlands- och Göteborgs orienteringsförbund
planera tävlingsprogrammet 2024.



13

Budget.


