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               PROTOKOLL 

              Styrelsemöte  

              210126 

              Zoom 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande 

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör 

Siv Larsson Ledamot, Bredd/Motionskommittén 

Magnus Svensson Ledamot, Tävlingskommittén 

 Annika Eriksson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

 Sonny Myrefeldt MtbO 

 Kurt Svensson Konsulent 

 Stefan Elmkvist Valberedningen, ej närvarande 

  

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående protokoll 

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

godkändes samt föregående mötes protokoll. 

 

§ 2 Årsmöte 2021 

- Verksamhetsberättelse: Mötet går igenom och godkänner förslag till 

Verksamhetsberättelse för 2020 och Årsbokslutet för 2020.  

- Verksamhetsplan: Mötet går igenom och godkänner förslag till verksamhetsplan för 

2021. 

- Budget för 2021: Mötet går igenom och godkänner Budgetförslag för 2021.  

- Valberedningen: Förslag som finns hittills till årsmötet lästes upp för styrelsen av det 

pågående arbetet. 

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

MtbO som kommitté från 2021. 

- Årsmöteshandlingar: Mötet kommer genomföras digitalt. ALLA handlingar lästes 

igenom med ev. ändringar av en del information. Skickas ut via mail till föreningarna. 

Inga motioner från föreningarna har inkommit.  

- Styrelsen beslutar att årsmötet genomförs digitalt. 

 

§ 3 Covid -19 

Regeringen har nu antagit en Pandemilag, vilket gör att det lättare går att styra 

rekommendationer och förbud efter Pandemin och inte ordningslagen. 

Detta gör att även idrotten kan anpassas bättre. När FHM annonserar om att det är en ”måttlig 

smittspridning” kan utomhusidrotter som exv. orientering arrangera tävlingar i anpassade 

former efter de direktiv som gäller. Träna kan vi fortfarande nu göra max 8 i grupp utomhus. 

SOFT fick i uppdrag från ordförandekonferensen i november att nationellt delge 3-4 av FHM 

godkända alternativ till anpassade upplägg som arrangörer behöver använda. Dessa upplägg 

har förevisats vid de dialoger som varit under hösten mellan idrotten och myndigheten, där 

SOFT varit representerade. 

Tävlingar planerade i vår behöver planera för anpassad tävling.  

 

§ 4 Ordf.-sekreterare 

Sekreteraren inväntar svar från SOFT angående SOFT-utbildningarna, gällande skrivning av 

avtal och den summan som nämns där. Återkommer med svar. 

 

§5 Ekonomi 

Revision 27 januari angående bokslutet 2020. 
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§ 6 Tävlingskommittén 

Deltog i arrangörsutbildning med SOFT för nivå 1-tävlingar. Deltog vid Föreningsrådsmöte 

för O-Ringen Oskarshamn, bitr. VD Jens uppskattar att OF deltar på rådets möten. I beslutat 

tävlingsprogram blir det alltid en del ändringar, vilket fortgår.  

 

§ 7 Ungdom/Juniorkommittén 

Mötet beslutar att anpassning till bestämmelserna för Pölder Cup samt Pölder DM Cup 

kommer att delges föreningarna i SmOF riktlinjer för covidanpassade tävlingar.  

Bör Lämmeltåget ingå i Pölder Cup programmet? Mötet beslutar att kommittén lyfter frågan 

inom kommittén. 

 

§ 8 Bredd/Motionskommittén 

Inväntar ansökningar till motionsaktiviteten för året 2020. 

 

§ 9 MtbO 

Det finns arrangörer som visat intresse för 5-6 tävlingar. Ytterligare två klubbar har lämnat 

intresse om att rita/anpassa kartor för MtbO. Arbetar med att få till nationellt tävlingsprogram. 

 

§ 10 Valberedningen 

Rapport lämnades om nuläget i arbetet inför förslag till årsmötet. 

 

§ 11 Konsulent 

Inget att rapportera. 

 

§ 12 Övriga frågor 

- Årsavgiften till SmOF: Mötet beslutar att styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen 

i uppdrag att utreda differentierad årsavgift ytterligare inför årsmöte 2022. 

- Novemberkonferensen: Mötet beslutar att Novemberkonferensen genomförs den 27 

november i Vrigstad Wärdshus. 

- SOFT:s framskjutna förbundsmöte i mars, Beslut om deltagande tas efter besked från 

SOFT om det blir fysiskt eller digitalt möte. Beslut om deltagare tas upp på årsmöte 3 

mars. 

- SmIF, Västervikslägret? Mötet beslutar att Kurt efterfrågar information. 

 

 

Möten för 2021 den 28/4, 26/5, 23/6, 25/8, 22/9, 27/10, 8/12. 

 

Nästa möte:  

Sker digitalt via Zoom den 3/3. 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


