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 PROTOKOLL 

 Styrelsemöte 

 2022-10-26  

 Digitalt via Zoom kl. 19.00 - 20.40 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande  

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander     Kassör tom § 10                            

 Monica Berggren Ledamot, Bredd/Motionskommittén  

Carina Bergander Ledamot, Tävlingskommittén  

Annika Ericsson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén tom § 14 

Sonny Myrefelt Ledamot MTBOkommittén 

Kurt Svensson Konsulent  

Agneta Hallberg-Hansson Valberedningen  

Siv Bergander Hedersledamot  

Stefan Hermansson Revisor  

 

§ 1 Mötets öppnande 

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

protokoll godkändes.  

 

§ 2 O-Ringen 2024 – Anders Strömbäck 

Ordf. Hälsade Anders välkommen, sittandes i Åre. Informerar om upplägg och ger en 

lägesrapport från arbetet med O-Ringen Smålandskusten. 

 

§ 3 ADM-bestämmelser, ledararvoden-kursarvoden-arvoden till förtroendevalda 

Göran Carnander redogjorde för hur arvoden ser ut idag, vad SOFTs förslag är att kursledare 

ska kunna erhålla och om vad vi i Småland kan tänka oss en ändring till? Förhållningssättet 

diskuterades. Mötet beslutade att kansliet får i uppdrag att höra med andra distrikt i frågan. 

 

§ 4 Årsmöte – tidsplan 

Arbetsplan finns för alla delar till årsmötet, både tid och innehåll, mötet beslutade att följa 

den. 

 

§ 5 Ny konsulent – tidsplan 

Förslag till tidsplan av rekryteringsarbetet godkändes av mötet. 

 

§ 6 RF/SISU Småland-utbildning Jämställdhet 24 november 

Mötet beslutade föreslå att någon från varje kommitté anmäler sig samt någon från styrelsen. 

 

§ 7 Kursdag 4 februari 2023 

På föregående möte föreslogs att Kompassriktning 2030 och/eller Arrangemang i naturen 

skulle vara en programpunkt på novemberkonferensen till en introduktion av fortsatt dialog i 

föreningarna. Kansliet tog kontakt med Maria Kraft-Helgesson och Joakim Ingelsson på 

SOFT. Tiden passade inte för någon av de tillfrågade utan flyttades till kursdagen den 4 

februari 2023. Mötet beslutade att lägga till de två ämnesområdena till kursdagen.  
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§ 8 Ny hemsida, lägesrapport 

Magnus Svensson och Kurt Svensson har deltagit i SOFTs information om ny plattform för 

hemsida. Den är klar till 1 december. 

 

§ 9 Smålandskavlen - Stafettliga?                                                                               

Mötet beslutade att återkommer vid nästa möte. Tävlingskommittén kommer att rapportera. 

 

§ 10 Ekonomi  

Budget och prognos differerar. Sannolikt får vi ett nollresultat även i år.  

 

§ 11 Ordförande  

SDF-konferens igår kväll. En distriktsutredning har gjorts av RF/SISU och kommer redovisas 

vid RIM i november angående regionsindelning. Lägre bidragstilldelning under kommande år 

från RF till RF SISU Småland och övriga distriktsförbund i Sverige. Energidiskussion, hur 

hantera elkostnader? 

 

§ 12 Sekreterare 

Hälsar från Eksjö SOKs 80 årsjubileum, trevligt, trivsamt och välplanerat. Mycket 

beskrivande tal om föreningen av föreningens ordförande. 

 

§ 13 Tävlingskommittén 

Inget att rapportera 

 

§ 14 Ungdom/Juniorkommittén 

Ett inofficiellt möte om Regionsläger i södra Sverige, en förändring att det ska vara fri 

anmälan till Regionslägret har föreslagits inför 2023. 

Ungdom/Juniorkommittén ställer fråga till Tävlingskommittén om förslaget är genomförbart 

till SSM angående stafetten då Eksjö SOK arrangerar 2023.  

Ungdom/Juniorkommittén åker nu på fredag till Baltic Cup i Finland.  

 

§ 15 MTBO kommittén 

DM tävlingar kolliderar lite då och då med Fot OL-DM, översyn gjord till 2023 för att 

undvika detta så mycket som möjligt. En utmaning med att få arrangörer till Svenska cupen 

då SOFT har lagt över samma regler som gäller för OL nivå 1 tävlingar. Intressant för MTBO 

att använda touchfree (air) SI. De tekniska delarna av tävlingsadministrationen behöver 

finansieras på något sätt. 

 

§ 16 Bredd/Motionskommittén 

SmOF söker arrangör till PreO-DM 2023. Förfrågan har skickats till föreningarna. 
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§ 17 Valberedningen  

Två vakanta platser till Bredd/Motionskommittén, en vakant plats till 

Ungdom/Juniorkommittén samt tre vakanta platser till valberedningen. 

 

Utskick har gjorts till kontaktpersonerna i resp zon att föreslå lämpliga ledamöter till 

valberedningen. 

 

§ 18 Konsulent 

Inbjudan finns på kansliet till Jönköpings läns Folkrörelsearkiv årliga möte. 

 

§ 19 Övriga frågor 

Representation till Markaryds FK 50 årsjubileum den 12/11 

 

§ 20 Nästa möte: 

Den 10/12 kl. 14.30 i Växjö med julbord och även digitalt på Zoom. 

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

RF/SISU avslutas med en middag. 

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

resor över en kväll. 

 

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

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam  


