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 PROTOKOLL 

 Styrelsemöte 

 20220406 

 Digitalt via Zoom 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande  

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör                               

Monica Berggren Ledamot, Bredd/Motionskommittén  

Per Fransson Ledamot, Tävlingskommittén  

Annika Ericsson Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén 

Sonny Myrefeldt Ledamot MTBOkommittén 

Kurt Svensson Konsulent  

Agneta Hallberg Hansson Valberedningen ej närvarande 

Siv Bergander Hedersledamot ej närvarande 

Stefan Hermansson Revisor 

  

 

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående mötesprotokoll 

Ordförande Lars-Åke Sjökvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Föregående mötes 

protokoll och dagordningen godkändes med tillägget “Ny hemsida” under punkten övrigt. 

§ 2 Rapport från SOFTs förbundsmöte 2-3/4 på Bosön 

Sju ombud av sju möjliga representerade Smålands OF. Beslut togs om styrelsens förslag 

“Kompassriktning 2030” och en kort ändring efter förslag från ordförandekonferensen i 

november om en ändring initialt i förbundets stadgar, se handlingarna på SOFTs hemsida. 

Även resultatet av de 12 motionerna finns på samma hemsida.  

 

SmOF AU presenterade en kort reflektion över vad vi i Småland skulle kunna åstadkomma. 

Hur kan vi implementera detta 2022 i Småland? exv. digitala zonträffar eller distriktsträff 

för att vinna igenkänning av “Kompassriktning 2030”. SOFT kommer arbeta fram en 

handlingsplan med förslag på aktiviteter för VP 2023-2024.  

Mötet beslutade att ge AU i uppdrag att fortsätta utveckla förslag. 

§ 3 Idrottskonferens – SDF (RF-SISU Småland nov.-22) 

Konferens för ett urval av idrotter varav vi orientering är utvald (ej tvingande). Orientering 

önskas informera om “Hitta Ut” och “I rörelse hela livet”. Förslag exv. forskning gjord i 

Örebro om i rörelse i högre åldrar.  

Mötet beslutade att vi funderar till nästa möte på förslag till vad vi kan förevisa på 

konferensen. 

§ 4 Ekonomi 

Aktuell information gavs om förbundets läge av ekonomin. Statusen är i balans. En del frågor 

om fondmedel besvarades. 

Rapporten godkändes. 
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§ 5 Ordförande 

Närvarade på SOFTs FM på Bosön den senaste helgen. Kommer representera SmOF på 

RF/SIUS årsmöte den 9/4. 

§ 6 Sekreterare 

För kännedom nu lämnat SOFTs styrelse efter sex år. Är kvar i O-ringen ABs styrelse. 

Förslag att åter införa en logglista över ej beslutade aktuella punkter och ansvarig.  

Mötet beslutade att föra en beslutslista för att säkerställa styrelsens verksamhet.  

§ 7 Tävlingskommittén 

Inget aktuellt ännu. Smålandskavlen, hittar vi ingen arrangör för detta år då tiden är knapp får 

vi satsa 2023. SOFT har framfört ett förslag att satsa på kavlar, någon form av cup eller serie. 

För detta krävs planering och siktet finns inställt på tävlingsprogrammet 2023. Ett antal 

personer från föreningar i första hand tävlingsarrangörer lyssnade på SOFTs Mark- o 

hållbarhetsansvarige Joakim Ingelsson om Naturvårdsverkets skrivelse “Ny vägledning för 

arrangemang i naturen” som ersätter “De allmänna råden”. 2023 ansökan om tävlingar till 

sista mars är något lågt till antalet och funderingar finns utifrån kommande års stora 

arrangemang i Småland -24, -25 och -26. 

§ 8 Ungdom/Juniorkommittén 

USM-läger i Stockholm genomfördes 1-3/4. Det är 55 anmälda till SSM 23-24/4. Arrangören 

vill i år att vandringspriset är med.  

Förslag finns att under tävlingen genomföra ett möte med region 1 ur ungdomsperspektiv då 

ett antal frågor finns i sammanhanget.  

Dessutom finns ett förslag till möte med SOFT om vår rankingkultur i landet, den har börjat 

upplevas allt för olik vilket genererar för stora skillnader i olika avvägningar. 

§ 9 MTBO kommittén 

Arbetsgruppen på SOFT har genomfört ett möte med distrikten om tävlingar och kartor för att 

få till en så lik bedömning som möjligt för olika arrangemangsnivåer inom MTBO. Även gavs 

en information om MTBO-VM i Dalarna under juli månad. Vi har fått några nya arrangörer 

under året i Småland till våra tävlingar. Vid arrangemang av lagtävlingar ska det göras försök 

till att föreningar som inte kan få ihop lag, ändå kan anmäla enskilda personer och att då 

arrangören sätter ihop lag. 

§ 10 Bredd/Motionskommittén 

Planerat möte kommer ske inom kort. Planering för genomförande av PreO-DM i år pågår. 

§ 11Valberedningen 

Ej närvarande. Efter SmOF årsmöte finns tre vakanta platser, en i varje funktion 

tävlingskommittén, bredd/motion och valberedningen. 

§ 12 Konsulent 

Önskar från alla kommittéerna agenda och protokoll från respektive möten till kansliet, mötet 

enades om detta.  

En inbjudan finns från Nässjö Träcentrum om skogsfrågor, skickas till intresserade i styrelsen. 
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§ 13 Övriga frågor 

Byte av hemsida, information. RF informerade i höstas om att hemsida via Idrotten Online 

inte kommer att finnas kvar inom idrotten efter årsskiftet -22/-23. RF/SISU och för oss SOFT 

har förslag på alternativ.  

Småland har anmält sig som pilot till SOFT i att byta hemsida och till dess beslutade mötet 

att kansliet får i uppdrag att “städa” och i övrigt spara dokument såsom protokoll och liknande 

i 3 år att läsa på hemsidan.  

Varje år flyttas dokument över till minnet så hemsidan består av 3 år. Övrigt längre tillbaka 

finns på ett arkivminne på kansliet.  

§ 14 Nästa möte: Den 8/6 möts vi digitalt kl. 19.00 på Zoom. 

Därefter den 24/8, 21/9, 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 


