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               PROTOKOLL 

              Styrelsemöte  

              210825 

              Zoom + Vrigstad Wärdshus 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande 

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör, ej närvarande  

Siv Larsson Ledamot, Motion 

Anna Ekbring Ledamot, Tävlingskommittén 

 Annika Eriksson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

 Sonny Myrefeldt MtbO 

 Kurt Svensson Konsulent 

 Agneta Hallberg-Hansson Valberedningen vid 20.00 

 Siv Bergander Hedersordförande 

  

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående protokoll 

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

godkändes likaså föregående mötes protokoll. 

 

§ 2 Novemberkonferensen, Vrigstad 27/11 – tidsplan 

Till mötet bifogades ett förslag på tidsplan, mötet genomförde dialog kring planen. Fm. 

kommer att upptas av Smålandskavlens framtid, samarbete mellan styrelsen och 

tävlingskommittén. Ev. flytt av årets arrangemang till 2022. Em. disponerar respektive 

kommitté. Förslag från tävlingskommittén att bjuda in Mette Brolinsson från Svenska 

Orienteringsförbundet för att prata Jämställdhet utifrån arrangemang. Styrelsen var positiv till 

förslaget och Kurt kontaktar SOFT och sedan för vidare kontakt i sakfrågan.  

 

§ 3 Smålands OF planeringskonferens, Vrigstad 26/11 ev. forts. 28/11? 

Vilket tidsutrymme vill vi ha i samband med konferensen och planeringen? 

Svar till Kurt senast den 1/9 om kommittén vill ha plats även den 28/11. 

 

§ 4 Smålandskavlens framtid – tidsplan diskussionsfrågor 

Tävlingskommittén hade möte igår och vidhåller att vi ägnar tid på Novemberkonferensen så 

en bredare publik blir delaktiga i sakfrågan. Vi samarbetar kring presentation och 

genomförande på konferensen. 

 

§ 5 ADM-pärm 

Vi har olika ansvarsområden, läs igenom och notera ev. förändringar och frågor. Ta kontakt 

med Kurt för ändring/ar till den 15/10, då kan styrelsen ta ett beslut den 27/10 om alla ev. 

ändringar av ADM-pärmen. 

 

§ 6 Ordförande-Sekreterare 

Var i Lessebo och representerade Smålands OF. Är anmäld till SDF-möte den 14/9. 

- Ny omgång gällande ansökan om medel för missade inkomster av arrangemang etc. 

till RF. Se RFs och Svenska Orienteringsförbundets hemsida. 
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- Förslag till styrelsen om en förfrågan till klubbarna i distriktet gällande ”återstart” i 

nya former utifrån pandemin och den situation vi ändå får genom vaccination. Finns 

det någon form av behov för olika verksamheter och aktiviteter att stötta varandra? 

exv. IT-kunskap? vi kommer framöver att ha tillgång av kurser digitalt, det får inte bli 

ett hinder för klubbarna att utbilda. 

 

§ 7 Ekonomi  
Det meddelas från kassören att ekonomin är under kontroll. I augusti mottogs ett RF komp 

stöd för månaderna januari-april från SOFT. 

 

§ 8 Tävlingskommittén 

Möte 24 augusti. DM-plaketter skickas till medaljörerna från SmOF kansli. Att 

tävlingskontrollanten påminner om anpassningar att tänka på. DM Ultralång ”Hallands 2-mil” 

är inställt. Ny arrangör söks till DM Ultralång.  

Anna önskar avgå från rollen som ordförande då det nya arbetet tar mer tid än tidigare dito. 

Rullande schema för övriga ledamöter i kommittén för deltagande i OF-styrelsen, meddelas 

även valberedningen. 

 

§ 9 Ungdom/Juniorkommittén 

GM, genomfört ca 500 deltagare i både mästerskapstävlingen resp. publiktävlingen. Bra 

resultat för Småland, gemensamt boende för Småland. 

USM-läger: kommer genomföras nu i helgen, 27-29/8 i Habo med tävlingar i Mullsjö på 

lördag/söndag, 26 anmälda 

USM: Ej gemensam logi genom arrangörens försorg, men gemensam Smålandslogi 

(Ålleberg) 30 anmälda 17-19/9 

DD: I dagsläget osäkert läge, om ej gemensam logi ordnas av arrangören blir det ingen 

gemensam resa 

Regionläger: I Blekinge under v 44, har inte hört annat än att det kommer att bli av 

Baltic Junior Cup: 29-31/10 i Finland, osäkert läge 

 

§ 10 Bredd/Motionskommittén 

Planerat kommittémöte i september. 35 Naturpass, 8 orter Hitta Ut. Turf-OL med kanot 

arrangerat av Turfförening. 

 

§ 11 MTBOkommittén 

SM i MtbO i Örnsköldsvik, vi har duktiga tjejer i Småland. Även fler tävlingar har 

genomförts i distriktet. Smålandsposten gjorde ett reportage inför tävlingen i Nybro och även 

från tävlingen. Vi behöver nu ta om hand de duktiga åkare vi har i Småland.  

Fortsatt arbete pågår med Länsstyrelsen gällande ”tävla på väg”. Den nya internationella 

kartnormen är nu ute på remiss. 

 

§ 12 Valberedningen  
Hur arbeta med valberedningen? Vi fortsätter arbetet med kontakterna inför val via telefon 

eller mail i stället för deltagande parallellt med ett styrelsemöte. Helt ok för styrelsen. 
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§ 13 Konsulent 

En sponsor till OL-förening i Småland önskar lite högre motkrav för att sponsra klubben.  

Klubbens förslag är att införa ett spurtpris i klasserna DH 10-14 på deras kommande tävlingar 

och i pris ge ett presentkort av ett värde av 200:-. SmOF styrelse ser positivt på förslaget, Kurt 

meddelar vårt svar. 

 

§ 14 Övriga frågor 
Fråga från mindre klubb, kan vi tävla som kombinationslag flera klubbar, ja utom tävlan 

enligt tävlingsreglerna. Anna och Annika meddelar styrelsens svar. 

 

 

Möten för 2021 den 27/10, 8/12. 

 

Nästa möte:  

Sker digitalt via Zoom den 22/9 kl. 18.00, möte 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


