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 PROTOKOLL 

 Styrelsemöte 

 20220608 

 Digitalt via Zoom 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande  

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör                               

Pahn Gardhem Ledamot, Bredd/Motionskommittén  

Carina Bergander Ledamot, Tävlingskommittén  

Annika Ericsson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

Sonny Myrefelt Ledamot, MTBOkommittén Ej närvarande 

Kurt Svensson Konsulent  

Agneta Hallberg Hansson Valberedningen närvarande från ca 19.45 

Siv Bergander Hedersledamot ej närvarande 

Revisor  Ej närvarande 

 

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående mötesprotokoll 

Ordförande Lars-Åke Sjökvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Föregående mötes 

protokoll och dagordningen godkändes. 

§ 2 Ta fram SmOF mål utifrån SOFTs Strategi Kompassriktning 2030 (AU) 
Ordf. gick igenom SOFTs Strategi 2030. Vilka mål och hur kan vi i Småland göra vår del. 

Mötet beslutade att vi vid nästa möte tittar på hur vi ska kunna implementera strategin? 

§ 3 Städning hemsida, rapport från resp. kommitté och kansli 
Arbete pågår med att sortera dokument och statistik, en del är arkiverat på SmOF hårddisk. 

Både kansliet och kommittéerna fortsätter det digra arbetet. Vi vet inte ännu vilken plattform 

som ska gälla. Mötet beslutar att kansliet kontaktar SOFT. 

§ 4 Novemberkonferens Vrigstad 26 nov. -22 
Mötet diskuterade innehåll för fm. Eventuellt Joakim Ingelsson åter då nu “Arrangemang i 

naturen” är formellt klar. Mötet beslutar att avvakta till augustimötet för att under sommaren 

sondera aktuella sakområden. 

§ 5 Kursdag feb. -23 
Vi tittar på förslag om innehåll från planeringen –22, där finns en del förslag. Mötet beslutar 

återkomma nästa möte. Information om att arrangera PreO.  

Information om Hitta ut och ev. TURF. 
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§ 6 Idrottskonferens – SDF (RF-SISU Småland nov.-22) 
Diskuterades på föregående möte. Förslag framkom om en information om Hitta Ut och en 

forskningsrapport från Örebro om vikten av livslång aktivitet - så fungerar idrotten 

orientering. Ev. ska olika idrotter kunna ha en monter där information och presentation kan 

ges om de satsningar och aktiviteter som görs. Mötet beslutade om att få tag i mer 

information. 

§ 7 Medaljutdelare för årets DM-tävlingar 

OL  
29/5 sprint och sprintstafett i Anneberg,  Vivianne Lindstam resp. Göran Carnander. 

26/8 DM-natt Burseryds IF  Per Thunberg/Håkan Svensson? 

28/8 DM-lång Ålems OK  Annika Ericsson 

3/9 DM-medel Hultsfreds OK, Vimmerby OK  Carina Bergander 

4/9 DM-stafett Hultsfreds OK, Vimmerby OK  Carina Bergander 

PreO 
27/8 DM Småland och Östergötland, Bodafors  Pahn Gardhem. 

MTBO  
3/9 DM-sprint, Nybro OK Sonny Myrefelt 

§ 8 Ekonomi 

Aktuell information gavs om förbundets läge av ekonomin. Statusen är i balans, följer budget. 

Erhållit 65`från Region Kronoberg.  

Styrelsen ger Göran Carnander i uppdrag att se över ADM-pärmens bestämmelser angående 

ledararvoden, kursarvoden samt arvoden till förtroendevalda. 

§ 9 Ordförande 

RF/SISU årsmöte den 9/4. Information om återstartsstöd, SDF-stöd och olika service som 

förändras. En ny verksamhetsinriktning presenterades som bygger på RF/SISU Strategi 2025. 

§ 10 Sekreterare 

RF/SISU Trygg Idrott information för SDF av RF/SISU Småland. På RF/SISU finns resurser 

avsatta för arbete direkt med föreningarna. Delger presentationen till styrelsen. 

§ 11 Tävlingskommittén                                                                                             

Tävlingarna rullar på, börjat arbetet med tävlingsprogrammet 2023. Har även noterat det lägre 

deltagarantalet på tävlingar. SSM kommer att arrangeras av Eksjö SOK i april 2023.                                    

Ny rapport om arrangemang i naturen släpps - Svenska Orienteringsförbundet (svenskorientering.se) 

 

§ 12 Ungdom/Juniorkommittén 

Bidrag från Skogsflickorna och Skogskarlarna till juniorer och de yngre seniorerna kommer 

användas till en förlängning av Baltic Cup med tävling och träning i Finland. 41 anmälda till 

Västervikslägret och ledare finns. Jury till GM består av tre personer. 

https://www.svenskorientering.se/Nyheter/NyheterStartsida/nyrapportomarrangemanginaturenslapps/
https://www.svenskorientering.se/Nyheter/NyheterStartsida/nyrapportomarrangemanginaturenslapps/


                                                                                                  

Styrelsemöte 4/2022 

   
 

§ 13 MTBO kommittén 

Två tävlingar i Smålandscupen är genomförda.  

Premiär för budkavle DM i MTBO som arrangerades av Lessebo OK 

 

§ 14 Bredd/Motionskommittén 

PreO-DM den 27/8 kommer genomföras tillsammans med Östergötland. Monica Berggren 

kommer att bli sammankallande och kommitténs representant i styrelsen. Kurs i banläggning 

planeras våren 2023 av SmOF. Bodafors OK har invigt sin aktivitetsbana. En del av den 

kommer att bli en permanent PreO-bana. 

 

§ 15 Valberedningen 

Efter SmOF årsmöte finns tre vakanta platser, en i varje funktion tävlingskommittén, 

bredd/motion och valberedningen, nya namn? Tävlingskommittén har idag inte direkt behov 

av ytterligare en person då Magnus Svensson gör en hel del utanför kommittén. Till de andra 

platserna pågår arbete.  

 

§ 16 Konsulent 

SDF-samverkan SmOF-RF/SISU Småland. Mötet delges RF/SISU information om 

erbjudande. Vår kontakt heter Mikael Fagerström.                                                            

Semesterstängt kansliet v.28-33.                                                                                     

Nationella tränarutbildare. Hitta personer som kan tänka sig bli tränarutbildare för tränare till 

målgruppen ungdom/junior. Information är planerad i september av SOFT för hela landet.  

 

§ 17 Övriga frågor 

 

§ 18 Nästa möte:  

Den 24/8 möts vi digitalt kl. 19.00 på Zoom. 

Därefter den 21/9, 26/10 och den 14/12. 

Styrelsemöten genomförs digitalt alternativt fysiskt. Eller hybridmöten då Småland är stort för 

resor över en kväll. 

2023: Den 8/2. 

Novemberkonferens den 26/11 på Vrigstad Wärdshus, samt SmOF planeringskonferens. 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


