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               PROTOKOLL 

              Styrelsemöte  

              210601 

              Zoom 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande 

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör 

Siv Larsson Ledamot, Bredd/Motionskommittén 

Anna Ekbring Ledamot, Tävlingskommittén 

 Annika Eriksson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

 Sonny Myrefeldt Ledamot, MTBOkommittén 

 Kurt Svensson Konsulent 

  Valberedningen 

  

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående protokoll 

Ordföranden Lars-Åke Sjökvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordningen 

godkändes med tillägg av två punkter under övriga frågor, SDF-konferens i november och 

Enkätsvar om Smålandskavlen. Föregående mötes protokoll godkändes med rättelse i § 3. 

Formell skrivning finns i ADM-pärmen. 

 

§ 2 Riktlinjer från Folkhälsomyndigheten den 1/6 2021 

Från den 1/6 får vi vara max 150 deltagare i anpassade former vid tävlingsarrangemang. Vi 

påminner om att vi har kvar våra vårdatumgränser i landet utifrån naturens ”barnkammare”. I 

morgon den 2/6 kommer SOFT att hålla information för alla tävlingsansvariga även för andra 

intresserade.  

 

§ 3 ADM-pärmen 

Revidering av innehåll i pärmen krävs, många år sedan en hel genomgång gjordes. 

Uppdateringar har gjorts under tiden gällande olika beslut, dock behövs en genomgång av 

helheten då verksamhet mm. har förändrats. Varje ansvarig för olika punkter kommer med 

förslag på förändringar till kansliet senast den 31/10 för att kunna planera en genomgång till 

planeringskonferensen i november. 

 

§ 4 Skogsstrategi med Länsstyrelsen i Region Kronoberg, handlingsplan 210517 

Sonny Myrefeldt rapporterade från mötet med länsstyrelsen där flera intressenter deltog i 

Work-Shops. Styrelsen har före detta möte tagit del av program och anteckningar. Förslag har 

framkommit om att skriva om och förtydliga de äldre skrivningar som finns gällande hur? och 

vad? som får vistas i naturen. Styrelsen ger Sonny fortsatt uppdrag att arbeta vidare och 

synpunkter på det redan skrivna till idag mottages snarast. Att vi samarbetar med SOFT:s 

Joakim Ingelsson dels för information till förbundet, men också utifrån kunskap och 

kompetens om vad som finns utarbetat av SOFT tidigare i samarbete med Naturvårdsverket 

och regeringens uppdrag till departementet om skog och marks sociala värden bla tillsammans 

med paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv där vi (SOFT) är medlem.  
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§ 5 Numrering av Smålands OF:s styrelses protokoll 

Ordföranden föreslår att vi åter numrerar efter tidigare ordning, kalenderår. 

 

§ 6 Ordförande-Sekreterare 
Inget att rapportera. 

 

§ 7 Ekonomi 

Ekonomin redovisades för april månad. Smålands OF har genom SOFT sökt medel för 

inkomstbortfall från januari – april. En ny förening har anmälts, Gunnebo OK. Styrelsen ger 

kansliet och Göran Carnander i uppdrag att kontakta föreningen om vilket årsavgift 

föreningen ska betala till SmOF. 

 

§ 8 Tävlingskommittén 

Planering av tävlingsprogrammet fortgår. Önskemål finns om att ändra upplägget på 

långtidsplanen. Att nu när O-ringen flyttas fram ytterligare ett år i Jönköping till 2025, så 

behöver OL Småland informera 10Milaföreningen i Stockholm om att 2025 inte är möjligt för 

Småland att arrangera 10Mila enligt den avsiktsförklaring som finns skriven mellan 

10Milaföreningen, OL Småland och Tranås kommun. 

 

§ 9 Ungdom/Juniorkommittén 

Sommarläger kommer genomföras i Västervik med enbart orienterare. Fyrtio deltagare är 

anmälda och vi har åtta ledare engagerade. USM planeras också att genomföras och ett läger 

inför detta planeras i augusti. GM ska arrangeras av Göteborg, dock ingen information ännu. 

Ska vi kompensera de cuptävlingar som skulle genomförts under våren? Planering pågår för 

vad som kan göras möjligt. 

 

§ 10 Bredd/Motionskommittén 

Ett Teamsmöte har genomförts. Turf har blivit mycket aktivt i Skottland och plan finns att 

kontakt Skogssport för en artikel. 

 

§ 11 MTBOkommittén 

Ser över tävlingsprogrammet för MTBO. Sonny ingår/ansvarar även för en arbetsgrupp på 

SOFT med ett antal deltagare gällande skog och markfrågan där vi nationellt bevakar våra 

intressen i vad som händer i denna fråga och hur vi behöver förhålla oss framöver. Än mer 

viktigt att behålla den goda renomé vi har i de kretsar som äger beslutsfrågan vid olika 

framtida förändringar. Smålands OF har inte erhållit formellt svar från SOFT om beslut av 

SOFT:s styrelse gällande hur länsstyrelsens avgift för väg ska hanteras? Kansliet får till 

uppdrag att kontakta SOFT. 

 

§ 12 Valberedningen 

Ingen medlem deltog vid mötet. 

 

§ 13 Konsulent 

Två konferensdagar har arrangerats av SOFT för anställd personal i distrikten tillsammans 

med förbundskansliets personal. Kurt informerade en del om innehållet bla en del 

nyrekryteringar.  
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Enkät har skickats ut till föreningarna för att få en bild av hur det ser ut med resurser etc. Ett 

perspektiv är exempelvis att se hur reell årsavgiften är numera.  

Kansliet kommer att ha semesterstängt v. 27-32.  

Hyresgästmöte i Småland genomförs den 4 juni av RF SISU Småland i Jönköping. 

 

§ 14 Övriga frågor 

RF SISU Småland arrangerar SDF-konferens den 12-13 november och önskar få förslag på 

innehåll till agendan från SDF. Förslag på punkter från styrelseledamöter till kansliet senast 

den 10/6. 

Enkätsvar om Smålandskavlen. Tjugo till tjugofem svar har inkommit från föreningarna om 

hur det ser ut för att fortsätta arrangera Smålandskavlen. Styrelsen beslutar att remittera 

frågan till tävlingskommittén om att ge förslag på ev. vilka alternativ som kan utkristalliseras 

av svaren och sedan återkoppla till nästa styrelsemöte. 

 

 

Möten för 2021 den 25/8, 22/9, 27/10, 8/12. 

 

Nästa möte:  

Sker digitalt via Zoom den 23/6 kl. 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


