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 PROTOKOLL 

 Styrelsemöte 20220921 
 Digitalt via Zoom 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande  

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander     Kassör ej närvarande                                             

Monica Berggren Ledamot, Bredd/Motionskommittén  

Carina Bergander Ledamot, Tävlingskommittén  

Annika Ericsson  Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

Sonny Myrefelt Ledamot MTBOkommittén 

Kurt Svensson Konsulent  

Agneta Hallberg Hansson Valberedningen Ej närvarande   

Siv Bergander Hedersledamot Ej närvarande 

Revisor  Ej närvarande 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Lars-Åke Sjöqvist öppnade mötet. Dagordningen och föregående mötes 

protokoll godkändes.  
 

§ 2 Novemberkonferens, Vrigstad 26 nov. -22 

Mötet beslutade att prisutdelning sker på årsmötet den 1/3 -23. På fm har varje kommitté sitt 

program, tävlingskommittén har lämnat in sitt program. Lämnas senast till kansliet den 17/10.  

 

§ 3 SmOF planeringsdag, Vrigstad 26 nov –22 em. 

Från kl 13.00 genomförs planeringsdag för SmOF med RF/SISU på plats.  
 

§ 4 Kursdag i feb. -23 

Mötet tittade på förslag som inkommit. Mötet beslutade att kurserna Banläggning 1 och 

Banläggning 2, MeOS, OLA, Kompassriktning 2030, Ny vägledning för arrangörer och Turf 

har det visats behov av. 

 

§ 5 SDF-träff RF/SISU Småland 25 okt –22, genomförs digitalt 

Mötet beslutade att vi anmäler oss själva. 

 

§ 6 Ny hemsida, lägesrapport 

Kansliet informerade om mötet med information från SOFT. En passande plattform har hittats 

och SOFT tillsammans med distrikten (OF) kommer ha samma plattform. Kansliet och 

Magnus Svensson kommer samarbeta kring Smålands OFs hemsida. Styrelsen kommer få 

löpande information. 

 

§ 7 ADM-bestämmelser, ledararvoden, kursarvoden samt arvoden till förtroendevalda. 

Mötet beslutade att flytta punkten till nästa möte. 
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§ 8 Föreningarnas årsavgift 2023, förslag 

Mötet beslutade att godta förslaget. Förslaget skickas ut till föreningarna för påseende och 

delaktighet den 31/10. I punkterna 1-4 föreslås att negation slopas i skrivningen, kan bli 

otydligt. Skrivningen blir att verksamhet finns i föreningen.  

 

§ 9 Smålandskavlen - stafettliga? 

Mötet beslutade att avvakta till nästa möte. Nationellt möte med SOFT pågår i detta nu där 

dialog kring tävlingsprogram, stafettliga mm står på agendan. Tävlingskommittén deltar från 

SmOF. 

 

§ 10 SmOF mål utifrån “Kompassriktning 2030” (AU), förslag 

Mötet beslutade att ämnet kommer upp på novemberkonferensen. Styrelsen skriver ett 

förslag på vad Småland skulle kunna bidra med. Kansliet kontaktar SOFTs ordförande Maria 

Kraft-Helgesson som informerar om varför “Kompassriktning 2030”? Var är Strategi 2025? 

och vilka utmaningar vi står inför? Vad och hur kan Smålands OF bidra? Vad säger 

föreningarna (67) i Småland? Hur vill vi att vår idrott ska utvecklas? 

 

§ 11 Nyanställning av konsulent 

Kurt Svensson kommer lämna sin tjänst som Smålands OFs distriktskonsulent i juni eller juli 

–23.  

Mötet beslutade att ge Göran Carnander och Vivianne Lindstam i uppdrag att skriva ett 

förslag till nästa möte på hur Smålands OF kan rekrytera en ny konsulent. 

 

§ 12 Eksjö SOK 80 år 

Mötet beslutade att Vivianne Lindstam representerar Smålands OF och överlämnar diplom 

till föreningen. Kansliet meddelar Eksjö SOK. 

§ 13 Ekonomi 

Styrelsen har erhållit den ekonomiska informationen via mail. Allt följer budget. 

§ 14 Ordförande 

Inget att rapportera 

 

§ 15 Sekreterare 

Påminnelse om återstartsstöd, medel finns kvar att söka både hos SOFT och hos RF/SISU. 

Kansliet skickar en påminnelse till föreningarna. 

 

§ 16 Tävlingskommittén 

Program till Novemberkonferensen klart.  

Lika segrartider 1.30 blev 1.45 som ex. SOFT har informations/diskussionsmöte ang 

tävlingsprogram, segrartider, stafettliga mm 21 september. 
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§ 17 Ungdom/juniorkommittén 

USM gick bra med en del medaljer, ca 30 smålänningar var anmälda. 139 ungdomar och 

juniorer anmälda till Daladubbeln och ca 30 anmälda till Baltic Junior Cup. 

 

§ 18 MTBO kommittén 

Smålandscupen pågår till helgen i Gränna. Fler och fler vill arrangera och fler och fler tävlar. 

 

§ 19 Bredd/Motionskommittén 

DM i PreO har genomförts, kräver en stor arbetsinsats. Svårt att få Naturpasset redovisat, 

funderingar kring hur vi kan informera. 

 

§ 20 Valberedningen (två vakanta platser Bredd/Motionsk. samt valberedningen 1+2 )? 

 Kommer ha möte framöver och en plan för rutinerna till årsmötet finns. 

§ 21 Konsulent 

Samtal från O-Ringen Smålandskusten med frågan om styrelsen vill ha information om 

arrangemanget? Mötet beslutade att kansliet bokar upp projektledaren till nästa möte. 

§ 22 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

§ 23 Nästa möte: Den 26/10 möts vi digitalt kl. 19.00 på Zoom. 

Därefter den 14/12. 

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

resor över en kväll. 

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

RF SISU Småland. 

2023: 4/2 Kursdag, Styrelsemöte 8/2, Årsmöte 1/3. 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


