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Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande 

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör 

Siv Larsson Ledamot, Motion 

Magnus Svensson Ledamot, Tävlingskommittén 

 Annika Eriksson Ledamot, Ungdoms- 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. Föregående mötes protokoll godkändes. 

 

§ 2 Tränings- och tävlingsverksamhet utifrån Covid-19 

En stor andel under våren är klubb- och närtävlingar för att vi ska hålla oss i vårt närområde. 

Smålands första planerade tävlingar ligger nu i augusti. Med mycket folk i uteaktiviteter har 

det blivit en större frekvens av personer som bryter mot allemansrätten. Personer som 

förmodligen inte vanligtvis vistas i naturen, har inte kunskap om att det finns regler. Då vi 

människor generellt under senare år har fjärmat oss från naturen blir det inte lika naturligt att 

upprätthålla kunskapen om den unika allemansrätten vi har i Sverige. För de organisationer 

som vistas och värnar om naturen är detta helt avgörande för våra framtida möjligheter att få 

behålla denna unika möjlighet, ja även för alla medborgare. Mötet beslutar att åter igen 

påminna föreningarna om att lämna ut information om allemansrätten vid alla typer av 

arrangemang som vi står för. Detta pga att vi hört av markägare i frågan. Vi förlänger vår 

information om rekommendationerna gällande Covid-19 tom juli.  

Möte med SOFT om tävlingsprogram kommer åter att ske i juni, vi avvaktar mer information. 

 

§ 3 Tävlingsprogram 2020-2021 

De stora tävlingarna prioriteras i höstens program exv. SM och även 10Mila förmodligen i 

Idrefjäll? information ska lämnas senast den 31/7. SOFT vill värna om DM-tävlingarna. Ett 

flertal av vårens arrangörer i Småland har sökt till 2021.  

I tävlingsreglerna finns ett antal paragrafer där arrangör kan ansöka om dispens gällande 

tävlingsavgiften vid speciella omständigheter. 

 

§ 4 Ordförande-Sekreterare 

Nytt datum för Smålands idrottsförbunds årsmöte den 7/9. Vi kan konstatera att våra 

föreningar i distriktet är mycket aktiva när det gäller olika aktiviteter, framförallt för våra 

ungdomar upp till -16 år. 
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§ 5 Ekonomi 

Är enligt planen i balans och vi har god likviditet. Vi har fått ansökan till Tillväxtverket 

godtagen och där har ett belopp erhållits. 21 föreningar i Småland har sökt RF-medel.  

 

§ 6 Tävlingskommittén 

Förfrågan har kommit från Västervik om att genomföra DM-sprint? Svaret är att vi inväntar 

kommande information. 

 

§ 7 Ungdom/Juniorkommittén 

Föräldrar till ungdomar hör av sig för att kunna planera sin semester efter ev. arrangemang. Vi 

hänvisar till informationen som finns och att det kommer mer kring midsommar. 

 

§ 8 Motionskommittén 

Inget att rapportera. 

 

§ 9 MtbO 

Har flyttat en del tävlingar, byte av datum. Försöker komma igång med träningar och en del 

föreningar är igång. 

 

§ 10 Valberedningen 

Inget anmält. 

 

§ 11 Konsulent 

Har vi ett möte till i juni? Veckan efter midsommar den 24/6 kl. 18.30 då vi förväntar oss ha 

mer ny information. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

Nästa möte: Är den 24/6, vi återkommer om fler möten kan behöver bokas. 

 

 

 

  

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


