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 PROTOKOLL 

 Styrelsemöte 

 20220824 

 Digitalt via Zoom 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande  

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör                               

Monica Berggren Ledamot, Bredd/Motionskommittén  

Carina Bergander Ledamot, Tävlingskommittén  

Annika Ericsson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

Sonny Myrefelt Ledamot MTBOkommittén 

Kurt Svensson Konsulent  

Ej närvarande 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 justeras under punkten MTBO § 13 med följande -Premiär för budkavle DM i 

MTBO som arrangerades av Lessebo OK. Dagordningen godkändes med tillägg under 

övriga frågor -Smålandskavlen och – Nationella tränarutbildare. 

Uppdragslista:  

- Kompassriktning 2030 finns på agendan § 7.  

- RF/SISU-konferensen i november är inte aktuell för Smålands OF längre.  

- Två platser vakanta i Smålands OF. Valberedningen ska nu ha ett fysiskt möte i frågan, finns 

på agendan § 16.  

- Byte av hemsida finns på agendan § 4.  

- Innehåll till novemberkonferensen finns på agendan § 2.  

- Innehåll till kursdag finns på agendan § 3.  

- Medaljutdelare finns på agendan § 8.  

- Hitta presumtiva nationella tränarutbildare finns på agendan § 18.  

- Översyn av ADM-bestämmelserna gällande arvoden finns på agendan § 5. 

§ 2 Novemberkonferens Vrigstad 26 nov. -22 
Mötet beslutar att bjuda in Joakim Ingelsson om den nya skrivningen “Arrangemang i 

naturen” samt att vi gör en anknytning till Kompassriktning 2030 för Småland. 

§ 3 Kursdag feb. 2023 

Mötet beslutar att innehåll till den 4/2 2023 till nästa möte den 21 september. Finns uppslag 

på kansliet från februari i år. 
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§ 4 Ny hemsida, lägesrapport  
Mötet beslutar att vi kan delta på mötet med SOFT den 31/8 digitalt. 

Även Magnus Svensson är tillfrågad att delta och tackat ja. 

§ 5 ADM-bestämmelser 
Ledararvoden, kursarvoden, arvode till förtroendevalda. Mötet beslutade att ta punkten på 

nästa möte. 

§ 6 Föreningarnas årsavgift 2023 – förslag 
Förslag om ändringar lämnas till styrelsen och föreslås på kommande årsmöte.  

§ 7 SmOF mål utifrån kompassriktning 2030 (AU) 

Mötet beslutade att man tittar på de mätbara målen i första hand till nästa möte. För att i 

nästa steg diskutera med föreningarna vad är rimligt och hur kan vi bidra från Småland? 

§ 8 Medaljutdelare DM natt 
Det är klart med Håkan Svensson som medaljutdelare. 

§ 9 Ekonomi 

Ekonomin är god i balans enligt budget. 

§ 10 Ordförande 

Inget att rapportera 

§ 11 Sekreterare 

Inget att rapportera. 

§ 12 Tävlingskommittén 

Håkan Svensson har genomfört kartritarutbildning via SOFT med positivt gensvar. Ingen 

återkoppling om fortsättning. 

Kommittén har noterat att det är färre deltagare på Smålandstävlingarna. Generellt är det lägre 

deltagarantal efter pandemin fram till dagsläget i hela landet utom i storstadsregionerna. 

§ 13 Ungdom/juniorkommittén 
GM-resan gick bra. Även Regionsläger och Västervikslägret har genomförts. Nästa anhalt är 

Baltic cup där det planeras ett läger före. USM och Daladubbeln ligger också i planeringen. 

§ 14 MTBOkommittén 

Smålandscupen är tre tävlingar kvar. Fortsätter med att få till konvertering av kartor för att 

kunna arrangera. O-R 2024 O-hamn, hur brukar samarbetet fungera? Idag finns tre personer 

representerade i arbetsgruppen. 

§ 15 Bredd/Motionskommittén 

PreO-DM till helgen fullt fokus, efterlyser fler deltagare. Upplever mycket arbete för att 

genomföra ett arrangemang. 

Kansliet skickar en påminnelse om att registrera sina Naturpass till klubbarna. 

§ 16 Valberedningen 

Två vakanta (Bredd/Motion samt Valberedningen 1+2, nya namn?) 
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§ 17 Konsulent 

Inget att rapportera. 

 

§ 18 Övriga frågor  

Smålandskavlen  

SmOF kansliet kontaktar SOFT om frågan att satsa på en stafettliga. Vilka är incitamenten för 

att lägga ner? Ekonomi och/eller för stor arbetsinsats. 

Nationell utbildare från Småland: Annika Ericsson anmäler sig intresserad. 

§ 19 Nästa möte: Den 21/9 möts vi digitalt kl. 19.00 på Zoom. 

Därefter den 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 


