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Protokoll 
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund 

 

Nr 5–2021 

Datum: 2021-08-30 

Tid: 18.30 

Plats: Digitalt i Västergötland

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande Johan 18,46 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar  

att utse Annika Repo Wallman till protokolljusterare. 

§ 4 Föregående protokoll 

Johan läser igenom föregående mötesprotokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§5 Coronaläget 

Sedan senaste mötet har restriktionerna släppts succesivt och vi är nu på en nivå som gör att vi kan ha 

tävlingar i relativt normala förhållanden. 

Magnus skickade ut till DM arrangörer om påminnelse om restriktioner i samband med 

arrangemangen.  

Närvarande  Frånvarande  

Ledamöter Johan Larsson Ledamöter Eva Hägnander 

 Sofia Gumaelius  Magnus Södervall 

 Johanna Hallqvist Suppleanter Emma Kindbom 

 Annika Repo Wallman  Karl-Johan Ohlin 

Kanslist Carina (Nina) Olsson Konsulent Bertil Åkesson 

Verksamhetsledare Magnus Sundmark   
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25 manna inställt, unionsmatchen inställt, GM och USM boende inställt så en del fixande med att hitta 

eget boende. 

Reflektion från Mullsjös tävling få västgötar, hoppas på fler kommande helger. 

§ 6 Aktuella projekt 

Ungoteket: har fått byta datum flera gånger under våren, så nu tillslut den 14/8 kunde en träff 

genomföras. Kvar att gå igenom är kartritning och banläggning.  

Krätstränarprojekt: byte av tränare kommer ske i Allingsås och Götaälvdal. 

Rekryteringsprojekt: vit nivå kar 3/9. Soft håller i marknadsföringen, gul släpps i oktober. Vi kan ha 

med info om detta på DM och i nyhetsbrav.  

SOLskolan: inget nytt att rapportera 

§ 7 Kommittéer 

Kartkommittén: träffades den 25/8 där det diskuterades om det nya karttecknet för kolbotten och ny 

kartnorm för MTB-O som ska göra det lättare att göra kartorna.  

Tävling: Träffades 25/8 där fokus var att fastställa 2022 års tävlingsprogram och det finns nu att se på 

Eventor  

Ungdom:  

Konfirmationslägret är avklarat och det planeras inför nästa år. Stiftet vill att vi går in med ekonomiskt 

ansvar då de senaste åren varit få anmälningar. Vilket gör att Magnus funderar på att vi kanske inte ska 

fortsätt om vi inte får upp antalet deltagare. Finns det andra sätt som vi kan få ihop våra ungdomar 

som vi kan lägga resurser på istället, o-camp eller liknande.  

Daladubbeln, få se om det blir av, boka buss och ha arrangörens boende. Om arrangören ej har boende 

så har vi lite problem. 

Västgötatoppen har vi Frebaco som sponsrar med priser och Magnus fixar diplom. 

§ 8 Personal/kansli 

Det är åter full fart efter sommaren, det är fortfarande en hel del jobb hemifrån. Det uppdaterade 

hyreskontraktet med Idrottenshus är påskrivet.   

§ 9 Sammankomster 

VOFs styrelsedag i höst 5/9 efter stafett DM, Mat och plats bokat,  

Vad ska vi prata om, digitala kanaler? Våra projekt djupare, inkludering hur kan vi göra orienteringen 

tillgänglig för fler. Magnus och Lena SISU kollar vad vi gjort tidigare och tar fram underlag för 

arbetet under dagen med fokus på inkludering och kommunikation, se över utvecklingsresorna.  

På DM delas en folder ut med info istället för att ha tält med info för att undvika trängsel. 

 

 

Novemberkonferens helg/dag 

Omstarts upplägg med inspiration och framåt anda komma igång igen efter pandemin. 
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20/11 blir en bra dag att ha detta. Vara är första valet  

§ 10 Media & marknad 

Statistiken för våra sociala medier ser ut som följer 

Nyhetsbrev 451/259 (453/262) 

Facebook 716 (712 = +4) 

Twitter 101 (101 = +/- 0) 

Instagram -VOF 528 (513 = +15) 

-Västgötatruppen 101 (103 = -2) 

Johanna ledare från ledare i september 

§ 11 Ekonomi 

Nytt besked för stöd där vi fick 57 000 av de äskade på 150 000.  

Nytt äskande för maj till augusti kommer göras för OF stöd och O-camp. 

Det ekonomiska läget ser hyfsat stabilt, om vi får OF stöd och statligt stöd så kan vi landa på 40 000 

plus i resultat. 

O-CAMP har summerats och ser ut att landa på 11 000 plus. Av de aktiviteter vi hittils haft i 

Västgötatruppen har legat lite bättre till än Budgeten.  

Revisorerna skickade med att vi hade 100 000 i sparande som vi borde se över. Nina kollar om det 

finns någon bank som vi kan få ränta hos. 

Digitala avtal se om det finns några billigare alternativ, Nina kollar i huset om det är någon annan som 

har någon annan digital signering. 

§ 12 Diskussions- och/eller Beslutspunkter 

Bordtennisförbundets avtal: förutsättningarna för att få ett avtal nåddes aldrig och vi väljer då att inte 

driva frågan vidare. 

§ 13 Skrivelser att behandla 

Våra protokoll, avstämning attestering Nina jobbar för att hitta en bra och prisvärd modell som vi kan 

använda oss av. 

§ 14 Övriga frågor 

Skövde som lägermetropol, Möte med Träningskonsulten där det finns förutsättningar till att 40-50 

personer till en kostnad på 600 per person. Upplägg kan vara hos dom en dag och möjligheten till 

olika kartor i närområdet. Det behövs jobbas fram ett koncept med upptakt eller avslut med truppen 

varje år. Kommer bli dyrare men kan ge mer kvalitét åt att vara med på dessa aktiviteter.   

Ungdomskommittén behöver vara med i denna fråga. 
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§ 15 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir i Falköping 11/10 

§ 16 Mötets avslutande 

Johan avslutar mötet kl. 20.08 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

  

SOFIA GUMAELIUS JOHAN LARSSON ANNIKA REPO WALLMAN 

Sekreterare Ordförande Protokolljusterare 
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