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Styrelsemöte i HOF 2022-08-22. 
 

Plats: Okome 

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

Jeanette Persson, Roine Schölin, Åsa Söderblom 

Ej närvarande: 

 

 

§41 Öppning 

Sven-Erik hälsade välkommen och öppnade dagens möte. 

 

§42 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, 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

§43 Rapporter 

• H3D är genomfört med ca 1550 deltagare i snitt. Arrangemanget flöt på enligt 

planering. 

Vi diskuterade lite om det ska gå att anmäla till enskilda etapper i åldersklass. 

Frågan lyft vidare till nästa H3D grupp. 

 

§44 Ekonomisk rapport 

Arkiv Halland informerar om nya avgifter. Den nya avgiften kommer för vår del bli 

1600:- för vårt utrymme, (5 hyllmeter). 

Vi bör undersöka vad vi har och vad som ska fortsatt sparas.  

 

§45 Inkomna skrivelser 

• Info från SOFT ang ordförandekonferens 18-20/11. Nytt upplägg i år blir en 

storsamling, mer info kommer. 
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§46 Nya hemsidan. 

Info från SOFT är att det nu i augusti ska komma utbildning/informationsträff ang 

upplägg och utseende på den nya strukturen. 

Så fort vi vet hur strukturen på den nya ska se ut kan vi fortsätta vårt arbete hur vår sida 

ska se ut i framtiden. 

 

§47 Förbundsutveckling 

 21-22 okt som vi planerat krockar med arrangemang för RF-Sisu och då kan vi inte räkna 

med ngn hjälp från Katharina Nilsson. 

Vi bestämde att hålla kvar datum och bokning av Åkulla Outdoor. 

Program 

Fredag  

18:00 Samling ev kort trivselaktivitet. 

19.00 Middag 

Kvällen fortsätter med introduktion av SOFT:s nya inriktning Kompassriktning 

Lördag 

9.00 fortsatt diskussion  

12.00 lunch 

14.30 dagen avslutas med kaffe. 

 

§48 Viltförvaltningsdelegationen 

bordlades till nästa möte 

 

§49 Avslutning 

Nästa möte, måndag 3/10, 18.00. Björkäng motel. Valberedning inbjudes. 

Sven-Erik avslutade dagens möte och vi tackade fam Dahlberg för god förtäring. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 

 

 

 


