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Protokoll
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund

Nr 1 - 2021
Datum: 2021-01-25
Tid: 18:30
Plats: Västergötland, online

Närvarande Fr̊anvarande
Ledamöter Johan Törnroth Suppleant Annika Repo Wallman

Pontus Karlsson
Johanna Hallqvist
Filip Karlsson
Magnus Södervall
Sofia Gumaelius
Johan Larsson

Suppleant Eva Hägnander
Konsulent Bertil Åkesson
Kanslist Nina Olsson
Verksamhetsledare Magnus Sundmark

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Johan kl. 18:35.

§2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Johan Larsson till protokolljusterare.

§4 Föreg̊aende protokoll

Johan T g̊ar igenom föreg̊aende protokoll.

Styrelsen beslutar
att lägga föreg̊aende protokoll till handlingarna.

§5 Valberedningen

Valberedningen är med p̊a denna punkt och meddelar styrelsen hur deras arbete fortskrider.
Johan Törnroth, Pontus Karlsson och Filip Karlsson har meddelat att de avser lämna styrelsen.
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Valberedningen kommer föresl̊a Johan Larsson till ny ordförande för Västergötlands oriente-
ringsförbund.

§6 Coronaläget

Folkhälsomyndigheten har öppnat upp möjlighet till lättnaden i restriktionerna för utomhusid-
rotter med stor yta. SF inklusive SDF har eskat om nytt stöd för Q3 och Q4. Hur v̊arsäsongen
kommer se ut är fortfarande osäkert.

§7 Projekt m.m.

Magnus har skickat ut information till styrelsen inför mötet. Nedan följer kort sammanfattning
fr̊an punkterna.

Ungoteket:
Bertil berättar att Ungoteket har flyttat tv̊a träffar, banläggning och kartritning, förhoppningen
är tv̊a fysiska träffar planerat till april och maj.

Rekryteringslyftet:
Ett första möte om uppstart har skett med SOFT. Sannolikt sker uppstart till höst eller vinter.

Kretstränarprojektet:
Tre kretsar är utan tränare, Magnus har haft möte med Götaälvdal och Skaraborg södra som
har visat intresse för att hitta en ny tränare. Magnus kommer även informera Bor̊askretsen i
samband med deras årsmöte.

§8 Rapporter

Magnus rapporterade fr̊an Kart-, Tävling- och Ungdomskommittén inför mötet genom ett ut-
skick till styrelsen. P̊a grund utebliven utbildningshelg s̊a sker ingen utbildning av ledare till
O-Camp därför planerar Magnus in en separat utbildning.

Personal/kansli:
Personalen hade en personalträff 14/12. Fortsatt hemarbete och växelvis besök p̊a kontoret.
O-CAD-licenser ordnade och snart är dessa även hos kretstränarna.

§9 Sammankomster

Utbildningshelg
Inställd, just nu finns inga alternativ till ersättning.

SOFT-info:
SOFT hade ett informationsmöte där de främst berättade om hur arbetet med regeringen fun-
gerade.
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Förbundsmöte:
Har varit uppskjutet flertalet g̊anger, förhoppningsvis kommer det kunna h̊allas fysiskt 20/3.

SDF-konferens:
Den 10/2 är det SDF-konferens, inbjudan har skickats till alla förtroendevalda i förbundet.

Årsmöte
Preliminärt 10/3. Enligt stadga är det godkänt med ett digitalt möte om det skulle krävas av
r̊adande restriktioner.

§10 Media och marknad

Ledare fr̊an ledamöter
Planerat är en ledare fr̊an Annika i februari och Johan Törnroth i mars.

Nyhetsbrev
470 personer fick det senaste nyhetsbrevet fr̊an VOF och 254 personer har öppnat brevet. Förra
brevet hade 471/281.
Facebook
703 personer gillar i dagsläget förbundets Facebook-sida. Det är en ökning med 1 person sedan
förra mötet.
Twitter
102 personer följer i dagsläget förbundets Twitterkonto. Det är en oförandrat sedan förra mötet.
Instagram
503 personer följer i dagsläget förbundets Instagramkonto. Det är oförändrat sedan förra mötet.
Västgötatruppens Instagramkonto har 100 följare i dagsläget.

§11 Ekonomi

Nina rapporterar, resultat för 2020 var med i utskicket inför mötet. Nina har haft en dialog med
revisorerna men ej ännu n̊agon fysisk träff, hon tror ej p̊a stora förändringar efter det mötet.
Magnus redovisar budgeten 2021, 290 000 kr är ombokade fr̊an 2020. En kort genomg̊ang för
det utskickade materialet.

§12 Diskussionspunkter

Budget
Styrelsen diskuterar budgeten, Magnus vill ha ett godkännande fr̊an styrelsen om att utkastet till
budgeten är bra s̊a att den kan skickas ut senast vecka 8 tillsammans med årsmöteshandlingarna.

Inför årsmötet
Ang̊aende SOFT-styrelsens förslag till stadgeändring, VOF-styrelsens är enig om att rekommen-
dera till VOF-̊arsmötet att rösta för SOFT-styrelsens förslag. Ang̊aende årsavgifter är förslaget
att ligga kvar enligt 2019 års avgifter. Motionerna till förbundsmötet är samma motioner som
förra året, dessa g̊ar att behandla annorlunda, VOF-styrelsen är enig om att rekommendera
VOF-̊arsmötet att fastsälla VOF’s åsikt gällande motionerna.
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magnus.vof@vgidrott.se

www.svenskorientering.se/vastergotland

Valberedningen
Just nu en vakans, Johan T ger förslag att införa ett löpande schema p̊a ett antal klubbar som
har i uppdrag att ta fram kandidat till valberedningen. Styrelsen tycker det är en bra ide, Mag-
nus undersöker p̊a hur SOFT har formulerat sina stadgar och skriver ett förslag till årsmötet
att klubba igenom.

Verksamhetsberättelse
Johan T visar verksamhetsberätelsen för 2020.

Verksamhetsplan
Mycket likt 2020 p̊a grund av att förbundet inte kunnat genomföra det som varit önskat. Inga
direkta synpunkter fr̊an styrelsen p̊a utkastet.

Kommunikationsstrategi
Väldigt lik fjorl̊aret vilket är bra.

Verksamhetsbeskrivning
Det kommer upp en kommentar om att en informationsruta om vad det är för typ av dokument
kan läggas till.

§13 Beslutspunkter

Ekonomi:
Styrelsen beslutar
att budgeten är godkänd.

Inför årsmötet:
Dokument till årsmötet, det gäller Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Kommunikations-
strategi och Verksamhetsbeskrivning.
Styrelsen beslutar
att godkänna ovan genomg̊angna dokument inför årsmötet

§14 Skrivelser att behandla

Underskrifter p̊a protokoll. Visma sign är ett digitalt alternativ som finns. Styrelsen tycker att
det är intressant att testa. Nina kommer testa detta.

§15 Övriga fr̊agor

Vakans i valberedningen:
Förslaget är att upprätta en rullande lista p̊a klubbar som har ansvar att ge förslag till årsmötet.
Ingen person till vakansplatsen ännu.

Förslag till RF-SISU styrelse
VOF har möjlighet att nominera en person till RF-SISU’s styrelse.
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Återkopppling utskick
Johan L, Magnus och Pontus fick i uppgift att undersöka åsikterna hos klubbar som ej närvarade
vi höstens digitala träffar. Utkomsten var ungefär samma punkter fr̊an ej närvarande klubbar
p̊a träffarna som de punkter som kom upp under kvällarna.

§16 Nästa möte

Årsmötet är nästa, efter det förbundsmöte. Konstituerande möte föresl̊as till 22/3.

§17 Mötets avslutande

Johan avslutar mötet kl. 20:15.

Vid protokollet

Pontus Karlsson
Sekreterare

Justeras

Johan Törnroth
Ordförande

Johan Larsson
Protokolljusterare
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