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Styrelsemöte i HOF 2023-01-10. 
 

Plats: Björkäng motell 

Närvarande: Sven-Erik Dahlberg, Bernt Andersson, Roine Schölin, Christer Oskarsson. 

Åsa Söderblom under §82 via Teams. 

Ej närvarande; Jeanette Larsson, Åsa Söderblom. 

 

 

§78 Öppning 

Sven-Erik hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 

 

§79 Nya hemsidan 

Sven-Erik har startat upp vår nya hemsida och vi gick igenom och diskuterade upplägg 

och layout. 

 

§80 Föregående protokoll 

 

§17 ny hemsida 

Ny hemsida är uppstartat 

 

§18 Arbetsbeskrivningar 

Ej klart, ses över under hösten. 

Se §51, (kommer att tas upp vid planeringskonf.) 

… Styrelsen skickar ut tidigare framtaget dokument med arbetsbeskrivning till resp 

kommitté. Varje kommitté går igenom och kommer med förslag på ev revideringar till 

planeringskonferensen i nov. 

Sven-Erik har skickat till kommittéerna. 

Nuvarande arbetsbeskrivningar läggs upp på hemsidan under resp kommitté och 

kommittéerna uppmärksammas att jobba utefter dessa. 

 

§19 Arbetsgrupp likvärdiga priser H3D 

Ej klart, tas upp under hösten. 

Mötet är genomfört och arbetsgrupp kommer att presenteras vi planeringskonferens. 

 

 

§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. 

 

Nuvarande vandringspriser och regler gäller fortfarande och alla föreningar uppmanas 

att till att delta på DM. 

 

§51 Kommittéernas bemanning och arbetsbeskrivning 

Se §ovan 

 

Ovanstående punkter är justerade och avslutade. 

 

Protokoll 2022-12-12 

godkändes och lades till handlingarna 
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§81 Rapporter 

Inget att rapportera 

 

§82 Ekonomisk rapport 

Vi gick igenom årets bokslut och gjorde vissa justeringar utifrån budgeterade kostnader 

för Förbundsutveckling. Årets resultat motsvarar i stort budget. 

Några frågetecken ang inkomster för läger och rikstävlingar i UK verksamhet. 

 

§83 Inkomna skrivelser 

Inga inkommande skrivelser 

 

§84 Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplan 

Sven-Erik har tagit fram ett första utkast som utgår från SOFT plan för 2023-2024. 

Vi gick igenom förslaget sida för sida. 

Förslaget kommer att skickas till våra kommittéer för synpunkter. 

Budget 

Sven-Erik och Åsa ser över och skickar ut bokslut för genomläsning. 

 

 

 

§85 Avslutning 

Nästa möte 7/2, kl 18.00 Björkäng . 

Sven-Erik avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 

 

 

 


