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Styrelsemöte i HOF 2022-05-03. 
 

Plats: Björkäng vägkrog 

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

Jeanette Persson, Åsa Söderblom, Roine Schölin 

Ej närvarande: - 

 

 

§23 Öppning 

Sven-Erik hälsade välkommen och öppnade dagens möte. 

 

§24 Föregående protokoll 

§13 Mark o viltkontakt 

Frågan är fortfarande öppen. Förslag att Mickael Lundqvist tillfrågas. 

 

§17 Ny hemsida 

SOFT har tagit fram 2 förslag på lämpliga hemsida. KanslietOnline och Soesi. 

Vi beslutade att skicka ut kort info till klubbarna. Jeanette L och Åsa tar fram förslag på 

text. 

 

§18 Arbetsbeskrivningar 

Ej klart 

§19 Arbetsgrupp likvärdiga priser H3D 

Ej klart 

§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. 

 

§25 Rapporter 

Sven-Erik lyfte frågan om att UK behöver se över och uppdatera sina Hallandsjackor och 

tävlingströjor med den senaste loggan vid ev nybeställningar. 

För övrigt inget att rapportera 

 

§26 Ekonomisk rapport 

Inget nytt att rapportera. 

 

§27 Inkomna skrivelser 

SOFT har skickat ut info till alla klubbar ang ny hemsida. 

Mjölner Orienteringssällskap ny orienteringsklubb i Hallands OF och vi hälsar klubben 

välkommen. Jeanette P utsedd till vår kontaktperson mot klubben. 

Distriktsträff 

Inbjudan inkommit från SOFT till digitalt infomöte ang tränarutbildning. Sven-Erik bif 

inbjudan till Anders Larsson och Jeanette Larsson. 

SDF-Dialog 17 maj via Teams 

Inbjudan från RF/SISU Halland till SDF dialog. Vi beslutade att avstå denna gång. 

 

§28 Klubbkonferens 19 maj 2022 

Alla i styrelsen uppmanas ta kontakt med ”sina ” kontaktföreningar och pusha för dagen.  

Konferensen börjar med att tillsätta den vakanta platsen i valberedningen för södra 

Halland,  
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Joakim Ingelsson kommer att informera om nya regelverket som ska ersätta de Allmänna 

råden inom natur och mark. Bra om någon ansvarig i klubbarna för kontakter med mark 

och vilt deltar. 

Övriga punkter 

• Info hemsidan. 

• Hur lyfter vi statusen på DM 

• Vandringspris DM 

• Utbildningsbehov och önskemål kommande kurser. 

  

 

§29 Utbildningar höst/vinter 2022/2023 

• IdrottOnline (uppdatering i klubbarna) 

• Tema kurs banläggning och arrangemang. 

• Administration/MEOS 

• Tävlingsledare 

• Banläggning 

• HLR/Hjärtstatare. 

 

 

§30 Ny hemsida. Hur går vi vidare, arbetsgrupp etc, RF/SISU 

Alla funderar till nästa möte; vad finns idag och vad bör finnas på vår hemsida, 

målgrupper etc. 

 

§31 Förbundsutveckling 

Alla funderar till nästa möte på lämplig plats, tid och punkter att ta upp. 

(se inbjudan 2019) 

21-22 okt kan vara lämpligt datum. 

Jeanette L fick i uppdrag att kontakta RF/SISU för ev upplägg. 

 

§32 Fokuspunkter utifrån verksamhetsplan 2022-2023 

• Utbildning 

• Förbundsutveckling 

 

 

§33 Avslutning 

Nästa möte, måndag 20/6 kl 18.00, Björkäng vägkrog. 

Sven-Erik avslutade dagens möte. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Bernt Andersson     Sven-Erik Dahlberg 

 

 

 


