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Styrelsemöte i HOF 2022-10-03. 
 

Plats: Björkäng motell 

Närvarande: Sven-Erik Dahlberg, Bernt Andersson, Jeanette Larsson, Jeanette Persson. 

Hanna Svensson Sjöberg, RF-SISU, Lars Hanning och Arne Andersson Valberedningen. 

Ej närvarande: Christer Oskarsson, Åsa Söderblom (§56 via tfn), Roine Schöllin. 

 

 

§50 Öppning 

Sven-Erik hälsade välkommen och öppnade dagens möte. 

 

§51 Info från till valberedningen 

Information om vilkas mandatperiod som tar slut i styrelsen. Vi gick igenom hur det ser ut 

i kommittéerna. 

Vi tittade även på ett tidigare dokument ang bemanning i de olika kommittéerna. 

Valberedningen tar kontakt med de olika kommittéerna senast i nov. Avsägelse ska vara 

valberedningen tillhanda senast 1/12. 

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. 

 

§52 Förbundsutveckling Åkulla 21-22 oktober, 2022 

Incheckning fredag kl 17.30  

18.00 – 19.00 gemensam genomgång av SOFT:s ”Kompassriktning 2030” och tillhörande 

handlingsplan. 

19.30 middag följt av mingel. 

Lördag 

Frukost 07.30 

09.00 Grupparbete 

10.30 Utcheckning av rum 

11.00 fortsatt grupparbete. 

12.30 Lunch 

13.30-14.30 redovisning av grupparbete och avslutning av dagen. 

 

Sven-Erik fick i uppdrag att skicka ut mail med deltagarlista, och att det fortfarande finns 

möjlighet. 

 

Stor del av resterande tid ägnades åt diskussion om upplägg, viktiga frågeställning och hur 

förankrar vi de mål vi kommit fram till i verksamheten. 

 

 

§53 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. 

(Beslut togs enl §56 nedan) 

 

§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 
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Är på gång i dagarna. 

 

§18 Arbetsbeskrivningar 

Ej klart, ses över under hösten. 

 

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

 

§19 Arbetsgrupp likvärdiga priser H3D 

Ej klart, tas upp under hösten. 

 

Kommer att tas upp vid uppföljningsmöte med årets och kommande arrangörsklubbar. 

 

§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, 

 

§44 Arkiv Halland.  

Besök i arkivet för att få en uppfattning vad som finna arkiverat i dag. 

 

Ej hunnits med ännu. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§54 Ekonomisk rapport 

Inget att rapportera 

 

§55 Inkomna skrivelser 

Inga inkommande skrivelser. 

 

§56 Representant Viltförvaltningen 

Styrelsen beslutade föreslå Karin Torstensson som orienteringens representant i 

Viltförvaltningen. 

Jeanette L fick även i uppdrag att prata med Varbergsklubbarna om ev ersättare för Karin. 

 

 

§57 Planeringskonferens 

Lokal bokad, Varbergs Folketshus 24/11. 

Vi godkände förslag på inbjudan. Jeanette L tillsammans med Jeanette P ansvarar för att 

inbjudan publiceras via Eventor 

 

 

§58 Avslutning 

Nästa möte, tisdag 8/11, 18.00. Björkäng motell. 

Sven-Erik avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 
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Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 

 

 

 


