
PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTE med  
VÄSTERGÖTLANDS 
ORIENTERINGSFÖRBUND  
Onsdagen den 10 mars 2010 kl 18.30 – 21.00 

 
Plats:   Kulturen, Vårgårda 
 
Närvarande:  25 ombud representerande 25 föreningar, 

inbjudna gäster, radskrivare samt VOF-
funktionärer, totalt 57 personer 

 
 
Västergötlands Orienteringsförbunds ordförande, Sigvard Oscarsson, hälsade ombud, 
radskrivare, gäster och VOF-funktionärer välkomna till förbundets årsmöte. 
 
En särskilt välkomnande riktades till VOF:s hedersledamöter Karin Monsén Karlsson och 
Lennart Karlsson, Skogsflickornas klubbs Anne Udd samt Skogskarlarnas klubbs Kjell 
Persson.  
Ordföranden Sigvard Oscarsson presenterade de närvarande VOF-funktionärerna och 
personalen. 
 
Förrättades utdelning av utmärkelser enligt följande: 
 
UTMÄRKELSE  MOTTAGARE 
 
Årets Västgötaorienterare Helena Jansson, IF Hagen 
 Priset mottogs av Styrbjörn Jansson, Helenas pappa  
 
Skogsflickornas pris  Ida Bobach, Ulricehamns OK 

Då Ida inte var närvarande kommer priset att utdelas 
vid ett senare tillfälle. 
 

Skogskarlskannan   Markbygdens OK 
 
Skogskarlarnas Ungdomspris Erik Claesson, OK Orinto 
 
1:a DM i banläggning vuxenklass Kurt Stenberg, IK Gandvik 
   Priset mottogs av Magnus Sundmark 
 
Väl arrangerade DM-tävlingar 2009 
 
DM långdistans  OK Mark 
 
DM natt   OK Mark 
 
DM sprint   Mariestads FK 
 
DM medeldistans  Lidköpings VSK/IK Gandvik 
 
DM stafett   Lidköpings VSK/IK Gandvik 
 



Sigvard Oscarsson tackade Skogsflickorna och Skogskarlarna för det arbete de gör för att 
stödja orienteringssporten. 
 
Börje Leijon hyllades då han fyllt 75 år.  
 
Information 
 
Föreningsutveckling 
Karin Holm informerade om arbetet med föreningsutveckling. Hittills är 20 föreningar aktiva 
i arbetet, 4 föreningar har utarbetat en handlingsplan och flera föreningar har anmält intresse. 
 
Elitkommittén 
Magnus Sundmark rapporterade om ledarbristen i elitkommittén och uppmanade föreningarna 
att hjälpa till.  
 
Westgota cup 
Magnus Sundmark informerade om Westgota cup, det kommer att bli både en klubbtävling 
och en individuell tävling i klasser HD 10-16.  
 
Årsavgifter för 2011. 
Magnus Sundmark informerade om att det kommer att bli ett nytt beräkningssystem. 
 
Handlingplan 
Magnus Sundmark informerade om handlingsplanen. 
 
Tävlingsstarten 
Då snön ligger djup i hela distriktet kommer en del tävlingarna att ställas in. 
Tävlingar som redan är inställda är: 
Hjortnatta 
OK Mark, natt 
OK Skogsstjärnan,  Modubbeln. 
Tveksamt om Påsktävlingarna kommer att kunna genomföras.  
 
Viktiga datum 
31/3 USM nomineringar/anmälan 
31/3 Föreningsrapport SOFT 
15/4 Tävlingsansökningar 2011 
10/5 Tävlingsinbjudningar VO nr 2 
 
 
 
 
 



ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 
§ 1-22.  
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
 
Förbundsordföranden Sigvard Oscarsson förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 
 
Förrättades upprop av närvarande föreningar och ombud. Totalt deltog ombud från 25 
föreningar. 
 
Årsmötet beslutade 
att fastställa föreliggande röstlängd för årsmötet. 
 
§ 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 
Årsmötet har utlysts genom VÄSTGÖTAORIENTERING nr 4, 2009.  
 
Årsmötet beslutade 
att årsmötet har utlysts i behörig ordning. 
 
§ 4. Fastställande av föredragningslista för årsmötet 
 
Årsmötet beslutade 
att fastställa föreliggande föredragningslista. 
 
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
Årsmötet beslutade 
att till ordförande för årsmötet utse Lennart Karlsson, Trollhättans SOK samt 
att till sekreterare för årsmötet utse Anne-Catrine Persson, Mariestads FK. 
 
§ 6. Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera 

protokollet. 
 
Årsmötet beslutade 
att till justeringsmän för årsmötet utse Per Andersson, OK Orinto och Benny Mild, 

Gällstadsbygdens SOK 
 
§ 7. Val av två rösträknare. 
 
Årsmötet beslutade 
att till rösträknare utse Per Andersson och Benny Mild. 
 
§ 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret 
 
Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009. 
 



Årsmötet beslutade 
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret 
 
Förvaltningsberättelsen finns på sidorna 21-22 i verksamhetsberättelsen. 
Årets resultat uppvisade ett överskott på 144 361,17 kronor. 
Sigvard Oscarsson redogjorde för anledningen till att det blivit ett överskott och konstaterade 
att förbundet har en bra och solid grund att stå på. 
 
Årsmötet beslutade 
att godkänna styrelsen förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009 och lägga 

den till handlingarna. 
 
§ 10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid 
 
Sture Pettersson föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2009. 
Sture framförde också en eloge till personalen för mycket bra arbete.  
 
Årsmötet beslutade 
att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2009 och lägga den till 

handlingarna. 
 
§ 11. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
 
Årsmötet beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.  
 
§ 12.  Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande för ett år 
 
Valberedningen föreslog omval av Sigvard Oscarsson. 
 
Årsmötet beslutade 
att till ordförande för Västergötlands Orienteringsförbund, tillika 

styrelseordförande för 2010, utse Sigvard Oscarsson, Timmersdala.  
 
§ 13  Val av styrelseledamöter för två år samt val av styrelsesuppleanter för ett 

år. 
 
Valberedningen föreslog omval av Jane Johansson, Stenstorp och Henrik Karlsson, Töreboda 
samt nyval av Agneta Berlin, Trollhättan till styrelseledamöter för två år och omval av Anne-
Marie Holmström, Lidköping och nyval av Anton Pettersson, Mariestad till 
styrelsesuppleanter för ett år.  
 
Årsmötet beslutade 
att välja Henrik Karlsson, Jane Johansson och Agneta Berlin till styrelseledamöter 

för två år samt 
att välja Anne-Marie Holmström och Anton Pettersson, som suppleanter för ett år.  
 
 
 



§ 14. Val av revisorer för ett år 
 
Valberedningen föreslog omval av Regor Niklasson och Sture Pettersson. 
 
Årsmötet beslutade 
att välja Regor Niklasson, Falköping och Sture Pettersson, Falköping till revisorer 

för ett år. 
 
§ 15. Val av ledamöter i valberedningen för ett år 
 
Mötets förslag var omval av Göran Frisk, Karin Monsén Karlsson, Lars Åke Larsson och 
Anne-Catrine Person  
 
Årsmötet beslutade 
att till valberedning för ett år välja Göran Frisk, Vårgårda, Karin Monsén Karlsson, 

Trollhättan, Lars-Åke Larsson, Tranemo och Anne-Catrine Persson Mariestad. 
att utse Göran Frisk till sammankallande. 
 
§ 16. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2010. 
 
Förslag till arbetsplan redovisades i årsmöteshandlingarna. 
 
Årsmötet beslutade  
att fastställa arbetsplanen för verksamhetsåret 2010.  
 
§ 17. Fastställande av årsavgift för 2010 
 
Beräkningsunderlaget är detsamma som föregående år. 
 
Årsmötet beslutade 
att fastställa årsavgiften enligt styrelsens förslag. 
 
§ 18.  Fastställande av budget för 2010. 
 
Ordföranden Sigvard Oscarsson gjorde en sammanfattning av styrelsens budgetförslag. 
 
Årsmötet beslutade 
att fastställa budgeten för 2010 enligt styrelsens förslag . 
 
§ 19.  Behandling av motioner till VOF:s årsmöte 
 
Inga motioner har inkommit till årets årsmöte.  
 
§ 20. Behandling av motioner till SOFT:s förbundsmöte 
 
Motion 1&2 Öppna DM-tävlingar 
  
Styrelsen föreslår att motionerna avstyrks med anledning av att Västgötaorienterarna har 

framhävdat att vi skall försöka stärka DM-tävlingarnas status.  
 
Årsmötet beslutade  
att  avstyrka motionerna 



 
Motion 3 Långsiktig samverkan i kombinationslag för stafetter.  
 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks 
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka motionen 
 
Motion 4 Inför minst två minuters statmellanrum och mixa inte klasserna 
 
SOFT-styrelsen har föreslagit att motionen hänskjuts till TK-konferens. 
Styrelsen föreslår att SOFT-styrelsens förslag tillstyrks.  
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka SOFT-styrelsens förslag att hänskjuta motionen till TK-konferens. 
 
Motion 5 Utökad klassindelning SM Ultralång 
 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks 
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka motionen 
 
Motion 6 Användning av kartskala 1:7 500 i äldreklasser (HD60 och äldre) 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks, med tillägget att det även bör gälla stafetter. 
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka motionen 
 
Motion 7 Av resultatlistor bör framgå vilka som är DM-segrare 
 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka motionen 
 
Motion 8 Kartskala 1:5 000 för D/H65 och äldre. 
 
Styrelsen föreslår att motionen avstyrks 
 
Årsmötet beslutade 
att avstyrka motionen 
 
SOFT-styrelsens förslag 
 
Förhöjda anmälningsavgifter 
SOFT-styrelsen föreslår att från  och med 2011 ta bort kraven på förhöjda anmälningsavgifter. 
Styrelsens föreslår att SOFT-styrelsens förslag tillstyrks. 
  
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka styrelsens förslag 
 



Ny klassindelning 
Styrelsen föreslår att SOFT-styrelsens förslag tillstyrks med vissa revideringar enl bilagt 

underlag. 
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka styrelsens förslag. 
 
Nya tävlingsregler 
Styrelsen föreslår att SOFT-styrelsens förslag tillstyrks med vissa revideringar. Se bilagt 

underlag. 
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka styrelsens förslag. 
 
Skidorientering 
SOFT-styrelsen föreslår att förbundsstyrelsen ges mandat av förbundsmötet att fatta ett beslut 

om eventuell överföring av skidorientering från Svenska Skidförbundet till 
Svenska Orienteringsförbundet i ett senare skede och under sådana 
förutsättningar att förbundets övriga verksamhet ej påverkas negativt.  

Styrelsen förslår att SOFT-styrelsens förslag avstyrks och att frågan hänskjuts till 2012. 
 
Efter omröstning beslutade årsmötet beslutade 
att tillstyrka styrelsens förslag  
 
Verksamhetsplanen 
Styrelsen föreslår att SOFT-styrelsens förslag till verksamhetsplan tillstyrks. 
 
Årsmötet beslutade 
att tillstyrka styrelsens förslag. 
 
§ 21,  Beslut om val av ombud till SOFTs förbundsmöte 
 
Årsmötet beslutade 
att uppdra åt styrelsen att utse ombud till SOFT:s förbundsmöte.  
 
 
§ 22.  Beslut om val av ombud till VIF:s/SISU:s årsstämma 
 
Årsmötet beslutade 
att uppdra åt styrelsen att utse ombud till VIF:s/SISU:s årsstämma. 
 
§ 23. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor förekom. 
 
§ 24. Avslutning 
 
Sigvard Oscarsson tackade för att han fått förnyat förtroende av vara ordförande i 
Västergötlands Orienteringsförbund och tackade alla som närvarat vid årsmötet.  
 



Mötets ordförande Lennart Karlsson och mötets sekreterare Anne-Catrine Persson avtackades 
med blommor.  
 
Avgående styrelseledamoten Ulf Nyström avtackades med blommor och en ”guldtermos”. 
 
 
Ulla Öhrström och Magnus Sundmark tackades för ett mycket gott arbete på kansliet.  
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Anne-Catrine Persson  Lennart Karlsson 
Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
Justeras 
 
 
Per Andersson  Benny Mild 
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