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              Styrelsemöte  

              201028 

              Zoom 

 

Närvarande: Lars-Åke Sjökvist Ordförande 

Vivianne Lindstam Sekreterare  

Göran Carnander Kassör 

Siv Larsson 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 Årsmöte 2021 

Mötet beslutar att boka Vrigstad Wärdshus till den 3/3 kl. 18.00, årsmötet startar kl 18.30. 

Verksamhetsplan mm. till kansliet senast den 1/12 senast. Fysiskt möte, färre än 50 personer 

och med tillgång till möteslänk för de som önskar. 

 

§ 3 Årets Orienterare 

Mötet beslutar att utse Axel Elmblad till Årets Orienterare 2020 i Småland. 

 

§ 4 SDF-dagen 14 november i Växjö 

Anmälan senast den 8/11, sker på flera platser och även digitalt. Annika Eriksson och Siv 

Larsson anmäler sig.  

 

§ 5 SOFT utbildning ”Introduktionsutbildningen för orienteringstränare” (IUT) 

En översyn har gjorts av utbildningen utifrån att ”Ett stärkt ledarskap” finns som en 

utvecklingsresa i RFs strategi 2025. Mötet beslutade att tillfråga lärarna vid gymnasierna 

Sanda och Eksjö samt andra som kan tänkas vara intresserade. Skickas även till föreningarna. 

L-Å Sjökvist talar med SOFT angående det nya upplägget det sk. ramverket. 

 

§ 6 Växjö OK tävling 31 oktober  

Mötet diskuterar den mailkonversation som förekommit i sakfrågan ang. Covid-19. Smålands 

OF har genomfört samtal med Växjö OK styrelse ang. handhavandet av sakfrågan.  

 

§ 7 SOFT Förbundsmöte 15 november 

Smålands OF är en person kort, Sonny Myrefeldt deltar i Göran Carnanders ställe. 
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§ 8 Ordf.-sekreterare 

Ordföranden redogjorde kort från informationsmötet med SOFT senast där flera av styrelsen 

deltog. Sekreteraren informerade kort om de ansökningar förbundet gör om riktade 

Covidmedel och konsekvenser av det.  

Fortsatt samarbete sker centralt i ett nytt branschnätverk ”de stora arrangemangen för enskilda 

individer”, samt deltagandet i en referensgrupp vid RF där vi representerar flera SF. 

Skolverkets utredning fortgår vad gäller idrottens gymnasieutbildningar RIG/NIU, det är en 

stor sannolikhet att det blir en förändring där nuvarande former ersätts av en ny. 

 

§9 Ekonomi 

Ekonomin är i balans, ev. överskott kommer föras över till 2021. 

 

§ 8 Tävlingskommittén 

Redogörs för nästa års tävlingsprogram i Småland, samt långtidsprogrammet. Mötet beslutar 

att godta skrivningen ang. rekommendationer för Covid-19. 

 

§ 9 Ungdom/Juniorkommittén 

Ett regionsläger är genomfört i Skåne, Ystad. 14 ungdomar och 3 ledare. USM sprint i 

Dalarna i stället för Dala-dubbeln. Ett dagläger i Bredaryd ska genomföras den 14-15/11, 

motsvarighet kommer arrangeras i Växjö sista helgen i februari.  

En önskan har nu framförts under ett flertal år från Rohnny Andersson att få ersättas som 

ansvarig för resultatsammanställningen i Pölder OL Cup för klasserna HD12-16 år. 

 

§ 10 Bredd/Motionskommittén 

Naturpasset och Hitta Ut, mail skickas till arrangörer som inte rapporterat. 

 

§ 11 MtbO 

DM-tävling i Värnamo genomförd. Novemberkonferensen genomförs digitalt. 

Smålandscupen planeras för nästa år. Fler kartor konverteras till MtbO ca ett 20-tal idag. 

Tillstånd från länsstyrelsen vid arrangemang är kostsamt vad gäller vägar, motion kommer 

skrivas till nästa förbundsmöte eller skickas skrivelse till förbundets centrala arbetsgrupp för 

MtbO. 

 

§ 12 Valberedningen 

Ingen information att ge. 

 

§ 13 Konsulent 

Deltagit vid digitalt möte med O-ringen Oskarshamn, där Anders Strömbäck är ny 

samordnare på idéell basis då anställd person erhållit nytt jobb.  

RF SISU Småland; möte angående Idrott online. SOFT information.  

RF SISU Småland; arbetsmiljön vid arbeta hemifrån.  

Presentkort utskickat gällande Pölder Cuper.  

Från den 2/11 återgår tjänsten till heltid, kommer varva arbetet från kontoret och hemifrån. 

Uppdrag att fråga Ronny Andersson om en beskrivning av arbetsuppgiften ang resultat-

sammanställning i Pölder OL Cup. 
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§ 14 Övriga frågor 

Pölder DM Cup ger inte den utdelning av syftet som vi tänkt, att utöka deltagandet vid DM. 

Kommer fråga en del föreningar efter alternativa upplägg av DM Cup.  

Pölder Sport kommer med en skrivning om nya förslag på upplägg av ungdomscupen. 

Göran Carnander och Kurt Svensson får mandat att förhandla med Pölder Sport om framtida 

upplägg och sponsring. 

 

Nästa möte: Är den 10/12 kl. 18.00 på Vrigstad Wärdshus, vi återkommer om fler möten 

behöver bokas. 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


