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Protokoll 
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund 

 

Nr 1–2022 

Datum: 2022-01-24 

Tid: 18:30 

Plats: Digitalt i Västergötland 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordförande  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar  

att utse Emma Kindbom till protokolljusterare. 

§ 4 Föregående protokoll 

Johan läser igenom föregående mötesprotokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Närvarande  Frånvarande  

Ledamöter Johan Larsson Konsulent Bertil Åkesson 

 Sofia Gumaelius Suppleant Karl-Johan Ohlin 

 Johanna Hallqvist   

 Eva Hägnander   

 Annika Repo Wallman   

 Petter Bergstedt   

 Magnus Södervall   

Suppleant Emma Kindbom   

Kanslist Carina (Nina) Olsson   

Verksamhetsledare Magnus Sundmark   
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§ 5 Valberedning  

 Klara Jacobsson från Tidaholm är föreslagen suppleant.  

§ 6 Coronaläget 

Inga hinder för att vårsäsongen ska kunna fortgå som vanligt.  

§ 7 Aktuella projekt 

VOF har beviljats medel från Skogssportens Gynnare för att bygga vidare på orienteringskurserna och 

även skapa material för orange och violett nivå. Det här arbetet har inletts och kommer fortgå under 

större delen av 2022. Arbetsgruppen består i nuläget av Moa på SOFT, Bertil och Magnus. 

 

Södra kretsen har fått en ny kretstränare Simon West. 

§ 8 Sammankomster 

Höjdpunkten 10 till 15 personer per tillfälle var 3 st 

Utbildningshelg 5-6/ februari har blivit en del digitala utbildningar under helgen. Magnus har även 

gjort en nyhet med detta och även lagt till SOFT utbildningar som är kring helgen. 

SDF träff 8 feb Johan är anmäld till detta.  

Arrangemangsträff 28/2 och 2/3  

Årsmöte 9 mars diskuterar möjlighet till digitalt möte eller att det är ett hybridmöte. Men vi avvaktar 

för att se hur läget är framåt.  

Förbundsmöte 2-3/4 kommer vara på Bosön, 5 platser som ombud, Annika, Magnus, Johan, Johanna 

och Petter är intresserade.  

§ 9Kommiteer  

Är en förrapporterad punkt.  

Kartkommittén & Tävlingskommittén 

Hade ett digitalt möte den 17/1 tillsammans. 

Adam Fredén är ny ledamot i tävlingskommittén. 

Motionerna till förbundsmötet behandlades och deltagarna var mestadels överens med SOFT men vill 

se annan hantering i tre fall (Se punkt 8, Motioner). 

Tävlings- och bankontrollanter till vårens DM utsågs. 

Beslut om att låta GOF medverka vid höstens DM-stafett i Trollhättan tog. 

Arrangemangsträffarna i feb/mar diskuterades och det konstaterades att de sannolikt blir digitala. 

Diskussion om distriktets DM-sprintstafett fortgår. Rör problem av genomförandet då arrangörer 

hittills haft svårigheter. Tanken är att tillsätta en kompetent grupp som kan skapa en manual samt, vid 

behov, ge stöd. Nästa möte 21/2. 

Ungdomskommittén/verksamheten 
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Västgötatruppen: Planerna för 2022 finns presenterade på hemsidan och inbjudan kommer gå ut i 

februari då även anmälan öppnar. Efter ett par tuffare år är det nu flertalet ledare som lämnar sina 

uppdrag och det söks därför efter fler, nya. Ansvariga i nuläget är Emma Kindbom och Olle Sörqvist. 

Ungdom 13-16: Planerna för 2022 finns presenterade på hemsidan. Det blir träningsdag/ar, 

unionsmatch, Bagheerastafett, O-ringenträff, Götalandsmästerskap och Daladubbeln. Först ut är 

vårens träningsdagar som Bertil kommer att styra upp. 

Junior 17-20: Planerna för 2022 finns presenterade på hemsidan. Det blir träningsdag/ar, 

Götalandsmästerskap och Daladubbeln. Först ut är vårens träningsdagar som Bertil kommer att styra 

upp. Här kan det även finnas utrymme för extra insatser då 17-25 åringar är ett fokusområde för 

återstartsmedlen. 

§ 10 Personal/Kansli 

Hemarbete som fortgår så länge det förordas. 

Nya datorer till Nina och Bertil behöver införskaffas, Magnus koller på lite olika alternativ. 

§ 11 Media & marknad 

Statistiken för våra sociala medier ser ut som följer 

Nyhetsbrev 447/276 (448/247) 

Facebook 731 (727 = +4) 

Twitter 98 (99 = -1) 

Instagram -VOF 552 (550 = +2) 

-Västgötatruppen 131 (132 = -1) 

 

Ledaren för ledaren Magnus tar januari  

Annika tar februari 

Johanna tar mars 

§ 12 Ekonomi 

Justerat resultatet för 2021 som landar på +155 202 kr 

Budgetarbetet fortgår – 38000, datorköpet sticker ut och o-camp har en liten vinst i år jämfört med 

normalt.  

OF stöd 2021 avstämning 57 376 som går på 2022 (189081 totalt) 

Vi har ett stabilt läge just nu. 

Revisorerna ska se över resultatet i februari.  

100 000 kr som vi har på sparkonto, Nina kollar på alternativ att hitta konto med ränta. Har inte fått 

svar från de hon kontaktat. 

 

50 000 kr extra utbetalat 2021 som vi ej räknat med.  

Vi har fått mycket stöd utbetalt och permitteringen tillsammans med en relativt bra höst gör att vi får 

ett bättre resultat än budgeterat.  
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§ 13 Diskussions- och/eller beslutspunkter 

- Årsmötet och årsmötesdokument 

Styrelsen beslutar att Verksamhetsplan, Kommunikationsplan (ändra sidfot med adressen) och 

Verksamhetsbeskrivning är klar inför utskick inför årsmötet. 

Verksamhetsberättelsen saknar några bitar men arbete pågår för att få det klart. 

- Årsavgifterna 2022 

Enklaste att vi går på 2019 års tävlande men är det rättvist, alternativet som Magnus har är att lägga 

ihop 2020 och 2021 och se snittet. Nackdelen är att avgiften per tävlande blir högre eftersom vi ska få 

in bidraget.  

Styrelsen beslutar att använda 2019 års siffror och där med har samma avgift som 2021.  

- Motioner till FM 2022 

Styrelsen beslutar att 

1 SOFT har redan beslutat ändring 

2 Avslag 

3 Avslag 

4 Avslag  

5 Avslag 

6 Bifall, förslag på tillägg ”att gälla from 2023” 

7 Avslag 

8 Bifall 

9 Avslag enligt TK 

10 Avslag med uttrande (medskick samma situation hos oss, hur vi ska få fler långdistanser) 

11 Avslag  

12 Avslag  

 

- Ekonomi/Budgetarbete  

Styrelsen beslutar  

Att budgeten godkänns och den vi kommer jobba för under 2022.  

§ 14 Skrivelser att behandla 

Våra protokoll, avstämning attestering, Nina kollar över vad som vi har kvar att signera. 

§ 15 Övriga frågor 

Boxadressen är nu avslutad, behöver få med adressen på våra fakturor och skickar med det i våra 

nyhetsbrev. 

Ny hemsida VOF och Föreningarna kommer ske under 2022.  
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§ 16 Nästa möte 

21 mars (fysiskt) Vårgårda 

2/5 digital 

14/5 utvecklingsdag 

21/6 o-camp 

29/8 digital 

3–4/9 styrelsedag lång dm 

10/10 digital 

5/12 fysisk jultallrik 

23/1 digital 

§ 17 Mötets avslutande 

Johan avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

  

SOFIA GUMAELIUS JOHAN LARSSON EMMA KINDBOM  

Sekreterare Ordförande Protokolljusterare 
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