
 
 Styrelsemöte 7/2020 

  
               PROTOKOLL 

              Styrelsemöte  

              200923 

              Zoom 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande 

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Ej närvarande Kassör 

Ej närvarande Ledamot, Bredd/Motionskommittén 

Magnus Svensson Ledamot, Tävlingskommittén 

 Annika Eriksson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

 Sonny Myrefeldt MtbO 

 Kurt Svensson Konsulent 

 Ej närvarande Valberedningen 

  

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående mötesprotokoll 

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

godkändes samt föregående mötes protokoll. 

 

§ 2 Tävlingsverksamhet  

Ansökta tävlingar för 2021 är planerade och mötet förde dialog kring detta. Även fortsatt 

sporadiska tävlingar nu under hösten som anmäls till Magnus Svensson. 

 

§ 3 Pölder DM Cup 

Småland har/kommer att genomföra två DM, Sprint och Ultralång. Därpå beslutar mötet att 

2/5 = 40 % delas ut av prispengarna som finns i avtalet.  

 

§ 4 Novemberkonferensen i november, planeringsdag i november. 

Mötet beslutar att avboka Hotell Högland. Att varje kommitté område + styrelsen genomför 

enskilda möten digitalt. Senast 15/10 svar till Kurt utifrån genomförande av enskilda digitala 

möten. 

Att samma upplägg genomförs med planeringsdagen, återkommer med datum.  

Styrelsen uppdrar åt Kurt Svensson, Göran Carnander och Lars-Åke Sjökvist att skriva 

SDF-ansökan. 

 

§ 5 Kursdag 6 februari 2021 

Mötet beslutar att vi ställer in kursdagen och avbokar Vrigstad Wärdshus. 

Tävlingskommittén utbildar ev. banläggare beroende på efterfrågan, kontakt görs med 

Magnus Svensson. 

 

§ 6 Ordförande-Sekreterare 

Information har kommit från RF om ansökan angående Covid-bidrag.  

Lars-Åke Sjökvist deltog den 7/9 vid Smålands IFs årsmöte Det genomfördes både fysiskt och 

digitalt. En del av innehållet var RF och idrottens Strategi 2025. 

SOFT har inbjudit till Ordförandekonferens i november för enbart ordföranden. Inga andra 

konferenser genomförs samtidigt i år. Småland har ett fåtal föreningar som deltar i 

Stjärnkampen. 
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Sekreterare: Frågor som är aktuella på nationell nivå. OL-arrangörer har börjat göra ansökan 

vid polisen för event, vilket inte krävs. En följd av medias information. SOFT kommer ut med 

information i frågan. Ska vi tillåta vårt landslag åka till Tjeckien hösten 2021 vid nuvarande 

situation utifrån Covid-19? Vi har ändå fått till anpassade tävlingar vilket gör att 

arrangemangsavgiften kommer att kunna betalas ut proportionerligt. Vi sparar in på allt vi 

kan. Naturpasset och Hitta Ut slår alla rekord.  

 

§ 7 Ekonomi 

Ekonomin är i balans hälsar Göran Carnander. 

 

§ 8 Tävlingskommittén 

Inget mer att informera om idag. 

 

§ 9 Ungdom/Juniorkommittén 

USM blev som vilken tävling som helst idag. Åka dit – springa – åka hem. USM Sprintdistans 

arrangeras i Dalarna då Dala-dubbeln ställs in. Ingen gemensam resa med Småland till 

Dalarna. 

 

§ 10 Bredd/Motionskommittén 

Ingen information att ge.  

 

§ 11 MtbO 

DM-tävling i Nybro, gick bra att genomföra. En distriktstävling i Älmhult har skapat frågor 

kring ansökan om tävling på väg, kostsamt även om bara några meter tas i anspråk. MtbO-

gruppen kommer att informera i frågan. 

Vad händer vid avlysning av OL-områden inför exv. O-ringen? gäller det då även för MtbO? 

Då MtbO är under utveckling är det angeläget att få tillgång till OL-kartor. MtbO-gruppen i 

Småland tar stöd av den nationella MtbO-gruppen eller skriver själva till SOFT. 

 

§ 12 Valberedningen 

Ingen information att ge. 

 

§ 13 Konsulent 

Den 25/9 är det 25 år sedan Kurt Svensson blev anställd vid Smålands OF. Smålands OF 

bjuder på tårta, välkomna till SmOF kansli den 25 september.  

Kommer delta på möte om Trygg Idrott arrangerat av Smålands DF och SISU. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Smålands OF gratulerar vår konsulent Kurt Svensson till 25 år som anställd. 

 

Nästa möte: Är den 28/10, vi återkommer om fler möten behöver bokas. 

 

 Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


