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Styrelsemöte i HOF 2022-02-07. 
 

Plats: Björkäng vägkrog 

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

Jeanette Persson, Åsa Söderblom, Roine Schölin 

Ej närvarande:  

 

 

§08 Öppning 

Sven-Erik hälsade välkommen till ett nytt verksamhetsår och öppnade dagens möte. 

 

§09 Föregående protokoll 

Inget att tillägga och protokollet lades till handlingarna. 

 

§10 Rapporter 

• Förbundsmöte 

Sven-Erik och Christer var Hallands representanter på förbundsmötet. 

Christer rapporterade kort från mötet. 

Ulrika Granfors, IF Rigor och Eva Öhlund, IK Hakarp nya i förbundsstyrelsen. 

Kompassriktning 2030, den nya inriktningen för orienteringen.  

Skogssport döps om till Orienteraren. 

Förbundsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt och smärtfritt. Motionerna 

beslutades enligt styrelsen yttrande. Budget och verksamhetsinriktning godkändes 

• Genomförda kurser 

HOF har genomfört 3 kurser, Banläggning, Tävlingsledare och 

Tävlingsadministration. Alla kurserna var välfyllda. Kurserna redovisas till 

RF/SISU. 

 

§11 Ekonomisk rapport 

Faktura på medlemsavgifter utskickade till föreningarna. 

För övrigt inget nytt att rapportera utöver fortlöpande in och utgifter. 

 

§12 Inkomna skrivelser 

• STF bidrag har inkommit med 10951:- 

• Inbjudan Intressepolitisk dag ”Idrottsanläggningar och trygga miljöer”,  

 

§13 Kontaktpersoner mot klubbar och kommittéer 

 

Sven-Erik Dahlberg kontaktperson SOFT 

    kontaktperson HOF:s tävlingskommitté 

     Kontaktperson klubbar 

     IK Trenne 

     Hylte OK 

 

Roine Schölin  vice ordförande 

     kontaktperson klubbar 

     Laholms IF OK 

     Simlångsdalens IF 

      

Åsa Söderblom  Kassör 

     kontaktperson HOF:s  junior och seniorkommitté 
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     kontaktperson klubbar 

     OK Gläntan 

     Falkenbergs OK 

     Ätran IF 

 

  Bernt Andersson sekreterare 

     kontaktperson klubbar 

      IF Rigor 

     Fjärås AIK 

 

Jeanette Larsson ansvarig utbildning. 

     kontaktperson klubbar 

     OK  Nackhe 

     FK Friskus-Varberg 

      

  

Jeanette Persson ansvarig hemsida, Facebook 

     kontaktperson ungdomskommittén 

     kontaktperson klubbar 

     OK  Löftan 

     OK Lindena 

     IK Dran 

 

 

Christer Oskarsson kontaktperson klubbar 

     Oskarströms IF 

     Halmstad OK 

     Garnisonen IF 

 

Vi diskuterade Mark o Viltkontakten och hur vi ska lösa det. Vi får ta med oss frågan till 

nästa möte. Sven-Erik pratar med TK och övriga i styrelsen kontaktar sina föreningar. 

 

§14 Sammanträdestider 

(se bilaga 1) 

 

§15 Klubbkonferens 

Förslagsvis 19/5 2022, fika från 18.00 och start av konferens 18:30 

 Plats Björkäng vägkrog, Bernt bokar lokal. Jeanette P ordnar inbjudan på hemsida och 

anmälan via Eventor. 

Sven-Erik kontaktar Joakim Ingelsson om ett ev deltagande under kvällen. 

  

§16 Uppföljning av årsmötet 

Se över DM bestämmelserna tillsammans med TK bl a vad som står i de senaste 

tävlingsbestämmelserna ang banlängder och segrartider. TK får i uppdrag att ta fram 

förslag på nya DM bestämmelser. Beslut tas sedan på planeringskonferensen i nov. 

 

§17 Ny hemsida 

SOFT jobbar med ny leverantör för SOFT och distrikt. Mer info kommer och vi bör ta 

upp frågan under klubbkonferensen. 

 

§18 Arbetsbeskrivning Styrelse/kommittéer. 

Vi gick igenom hur den ser ut idag och om den behöver uppdateras. Kontakt bör tas med 
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de olika kommittéerna för synpunkter på ev revideringar. Sven-Erik ombesörjer 

kontakten. 

  

§19 Projektgrupp ang priser H3D. 

Förslag har inkommit att det borde tillsättas en projektgrupp inom arrangörerna för bör tas 

för att ta fram en gemensam syn på priser vid tävlingen.  

Sven-Erik kontaktar de olika arrangörsgrupperna. 

 

§20 Vandringspris DM 

Syftet med priset är att öka intresset för DM tävlingarna.  

Fyller priset någon funktion, ska det finnas kvar eller hur kan det utvecklas. Finns det 

något bättre sätt att höja statusen på DM? Priset i dag är ett vandringspris och en 

prissumma till ungdomsverksamheten. 

Vi beslutade att ha kvar nuvarande bestämmelser under innevarande år/tävlingar och 

funderar och jobbar vidare inför kommande år för att öka statusen och öka deltagandet på 

de Halländska DM tävlingarna. 

Förslag som kom upp kanske skulle vara att återinföra grand slam med presentkort. Åsa 

kollar vilka regler som skattemässigt etc som gäller. 

 

§21 SSM/GM 

Fråga har inkommit från Blekinge ang att distrikten behöver sätta sig och se över regler 

och upplägg av tävlingarna. Många arrangörer har problem med logi/förläggning i skolor.  

Blekinge kommer att kalla till ett Teamsmöte under hösten om kommande upplägg och 

arrangörer. 

 

§22 Avslutning 

Nästa möte 3/5 kl 18:00, Björkäng vägkrog. 

Sven-Erik avslutade dagens möte och tackade för idag. 

 

 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 
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Bilaga 1 

 

 


