
 
  

  
               PROTOKOLL 

              Bredd/motionskommittémöte  

              2022-05-23 

              Bodafors OK:s klubbstuga 

 

Närvarande: Monica Berggren  

Pahn Gardhem  

Ulf Ericsson (via Teams) 

Ylva Sandström (via Teams)  

Jan Wingstedt 

  

  

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Pahn, som kallat till dagens möte. Han hälsade de närvarande välkomna 

med ett särskilt välkomnande till den nya ledamoten Ylva. 

 

§ 2 Presentation av kommittéledamöter 

Kommittéledamöterna presenterade sig för varandra.  

 

§ 3 Ordförande 

Någon ordförande för kommittén utsågs inte vid SmOF:s årsmöte. Mötet utsåg Monica till 

ordförande. 

 

§ 4 Deltagande i SmOF: styrelse 

Mötet utsåg Monica att representera kommittén vid SmOF:s styrelsemöten med Pahn som 

ersättare.  

 

§ 5 Rapport från SOFT:s förbundsmöte 

Monica lämnade en kort redovisning om ”Kompassriktning 2030”.  

 

§ 6 Framtiden 

Monica redogjorde för kommitténs verksamhetsplan. 

Framkom ett behov av att informera om kommitténs verksamhet. Ulf fick i uppgift att 

formulera en informationsskrift att sända till föreningarna. Efterlystes ett erfarenhetsutbyte 

beträffande HittaUt. Skulle kunna vara en punkt vid Novemberkonferensen. I passet skulle 

även information om PreO och Turf kunna ingå.  

 

§ 7 Projekt 

Jan redogjorde för läget för ”Smålandskartan”. Hela Småland har nu täckts av 

skogslaserskanningen. Möjligt att generera delar omfattande höjd och vegetation. Fortfarande 

inget beslut från statsmakterna om när övriga delar, som planbild, blir tillgängliga utan 

kostnad. 

 

§ 8 PreO-DM i Bodafors 

PreO-DM äger rum 27 augusti i Bodafors. Nationell PreO-tävling i samma område den 28 

augusti. Terräng och karta besiktigades tidigare under dagen. Jan skall lägga banorna och 

Pahn kontrollerar dessa.  

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/forbundsinfo/forbundsmoten/forbundsmote-2022/kompassriktning-2030-klar-pdf.pdf
http://www.wikkab.se/Bredd_motion_verksamhetsplan-2022.pdf


 
  

 

§ 9 Övrigt 

Pahn önskar att SmOF anordnar en en-dagarskurs i PreO-arrangemang under hösten. Det är 

stor brist inom distriktet på arrangörskompetens. Dessutom behövs en två-dagars 

banläggningskurs för PreO. Småland har två Oringen-arrangemang där det finns behov av 

PreO-banläggare. Dessutom har önskemål kommit från Göteborgs distrikt, som arrangerar 

Oringen året efter Småland, om utbildningsinsatser. Kursen bör förläggas till våren 2023 efter 

det snön gått bort. Martin Fredholm kan fungera som lärare. Kommittén ställer sig positiv till 

propåerna och föreslår att förslagen tas upp på nästa styrelsemöte i SmOF. 

 

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte om möjligt i samband med PreO-tävlingarna i Bodafors.  

 

 

Vid pennan   

 

 

Jan Wingstedt   


