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               PROTOKOLL 

              Styrelsemöte  

              201210 

              Zoom och Vrigstad Wärdshus 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande 

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör 

Siv Larsson Ledamot, Motion 

Magnus Svensson Ledamot, Tävlingskommittén 

 Annika Eriksson Ledamot, Ungdoms- Juniorkommittén 

 Sonny Myrefeldt MtbO 

 Kurt Svensson Konsulent 

 Stefan Elmqvist Valberedningen 

  

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående mötesprotokoll 

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

godkändes samt föregående mötes protokoll. 

 

§ 2 Årsmöte 2021 

Mötet gick igenom preliminär Verksamhetsberättelse för 2020 och Årsbokslutet för 2020. 

Förslag till Verksamhetsplan för 2021 samt budgetförslag för 2021. 

Stadgeändring föreslås från styrelsen till årsmötet att i dagordningen införa val av MtbO som 

kommitté från 2021. Årsavgift föreslås oförändrad för 2021. 

Mötet beslutar att även erbjuda en digital mötesform i kallelsen. 

 

§ 3 SOFT Utbildning ”Introduktionsutbildningen för orienteringstränare” (IUT) 

Mötet funderar över upplägget där nu distrikten ska skriva avtal med SOFT utifrån att SOFT 

fortsatt är arrangör av utbildningarna? Av vilken orsak? 

Mötet beslutar att Smålands OF Vivianne Lindstam kontaktar SOFT.  

 

§ 4 Pölder Cup, ungdomscup och DM-cup 

Mötet beslutar att för 2021 ändra DM cup enbart för junior och då i alla fyra klasserna, 

seniorer och sammanslagning av Herr och Dam i respektive åldersklass slopas. Prisutdelning 

sker på sista DM-tävlingen. Utse Göran C och Kurt S att ha ett möte med Pölder Sport och 

klara ut de förändringar för DM cup som SmOF vill se 2021 inom ramen för gällande avtal.  

 

För 2022 och framåt boka ett möte med Pölder Sport mitten av januari för diskutera upplägget 

för ungdoms cup och tävlingshelger, ansvariga Magnus S och Annika E. 

 

Poängberäkningen kommer att fortsättningsvis ske från kansliet. 

 

§ 5 MtbO – Motion ang. arrangemangsavgift 

Mötet beslutar att godkänna skrivelsen med ändring till att kalla det för ett förslag om 

sakfrågan och skicka till SOFT, förbundschefen och/eller idrottschefen. 
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§ 6 Smålandskavlens framtid-existens? 

Förslag från en orienterare ang. upplägget av Smålandskavlen, utreds vidare av TK.  

Mötet beslutar följande ändring av tävlingsupplägg 2021 i förhållande till tidigare år att 

Damer har 5 sträckor med 2 nattsträckor, samma upplägg som herrar, och en D 150 klass 

införs med tre sträckor. 

 

§ 7 Ordf.-sekreterare 

Ordf. har via mail rapporterat om årets ordförandekonferens som genomfördes digitalt. Den 

återstående delen av förbundsmötet sköts på framtiden, planerad i mars 2021. 

Svensk Orientering har erhållit medelstilldelning efter ansökan av Covid-19-medel från RF 

för Q3.  

 

§8 Ekonomi 

Allt i sin ordning, året har genomförts föredömligt utifrån förutsättningarna med Covid-19. 

 

§ 9 Tävlingskommittén 

Två nya tävlingar till tävlingsprogrammet 2021 har tillkommit. Likvärdiga arrangemang, vad 

innebär det? SOFT kommer genomföra banläggarutbildning digitalt. 

Mötet beslutar att efterfråga arrangör för BJC, där Småland står som värd 2022 när vi går ut 

med förfrågan om tävlingar 2022. Arrangören kommer erhålla en skälig ersättning från 

SmOF. 

 

§ 10 Ungdom/Juniorkommittén 

Jobbar för att ungdomarna ska kunna tävla framöver, för att kunna upprätthålla motivationen. 

 

§ 11 Bredd/Motionskommittén 

Inget att rapportera. 

 

§ 12 MtbO 

Planerar för en egen Smålands cup och DM-tävlingar 2021. 

 

§ 13 Valberedningen 

Stefan Elmqvist rapporterar om läget för valberedningen inför årsmötet. 

 

§ 14 Konsulent 

SDF-dialog och RF SISU Småland-dialog inför 2021 har genomförts.  

Inbjudan till årsmöte från Folkrörelsearkivet har inkommit, intresserad hör av sig till kansliet. 

Representerade Smålands OF vid Göran Berganders begravning och efter familjens önskan 

skickat ett bidrag till Eksjö SOKs ungdomsverksamhet. 

Konsulenten tackar styrelsen för julklapp. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Mötet ger sekreteraren i uppdrag att göra en mötesplan för 2021. 

Förslag den 26/1, 3/3, 28/4, 26/5, 23/6, 25/8, 22/9, 27/10, 8/12. 
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Nästa möte:  

Sker digitalt via Zoom den 26/1 2021 kl. 18.00  

 

 

 

 Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


