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Styrelsemöte i HOF 2022-12-12. 
 

Plats: Björkäng motell 

Närvarande: Sven-Erik Dahlberg (via teams), Bernt Andersson, Jeanette Larsson, Roine 

Schölin, Christer Oskarsson (via teams) och Ulrika Granfors SOFT:s styrelse. 

Ej närvarande; Åsa Söderblom. 

 

 

§66 Öppning 

Sven-Erik hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till Ulrika Granfors, SOFT;s 

styrelse och öppnade dagens möte. 

 

§67 Ny distrikts/regionsindelning. 

Ulrika berättade kortfattat om bakgrund, utredning och planering fram till beslut om en ny 

distriktsorganisation. 

Livlig och givande diskussion om för och nackdelar med en ny organisation. 

 

§68 Föregående protokoll 

 

§17 ny hemsida 

§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. 

 

§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. 

Kommer vi att jobba vidare med under hösten, 

 

§51 Kommittéernas bemanning och arbetsbeskrivning 

 

Pga tidsbrist bordlades frågan till nästa möte. 

 

§69 Rapporter 

• Planeringskonferens 21/11 

Anteckningar har inte inkommit från alla kategorier och tas upp vid nästa möte. 

 

§70 Ekonomisk rapport 

Inget att rapportera. 
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§71 Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

 

§72 Uppföljning planeringskonferens 

Synpunkter och förslag kommer att beaktas inom ramen för ”Kompassriktning 2030” vid 

framtagande av den nya verksamhetsplanen 

 

§73 Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

Bordlades till nästa möte 10/1. 

Sven-Erik fick i uppdrag att göra ett första utkast till ny verksamhetsplan med 

utgångspunkt från ”Kompassriktning2030” till nästa möte. 

 

§74 Nya hemsidan 

Vi tittade på förslag på upplägg och struktur för den nya hemsidan och vi bestämde att 

starta upp den nya hemsidan omgående 

 

§75 Utbildningar 

Vi diskuterade behov och vilka kurser som vi ska erbjuda under vintern.  

Jeanette L och Christer fick i uppdrag att undersöka vilket behovs som finns i södra delen. 

Planering att genomföra kommande kurser i södra Halland. 

 

 

§76 Avslutning 

Nästa möte, tisdag 10/1, 18.00. Björkäng motell. 

Sven-Erik avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 

 

 

 


