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 PROTOKOLL 
 Styrelsemöte  

 220209 

 Zoom  
 

  Närvarande: Lars-Åke Sjökvist         Ordförande 
  Vivianne Lindstam             Sekreterare  
  Göran Carnander Kassör 

             Siv Larsson  Ledamot, Bredd/Motionskommittén 

 Jan Wingstedt Ledamot, Tävlingskommittén 

                       Annika Eriksson  Ledamot, Ungdom/Juniorkommittén  

                           Sonny Myrefeldt                 Ledamot, MTBOkommittén 

            Kurt Svensson Konsulent 

 Agneta Hallberg Hansson  Valberedningen   

                     Siv Bergander Hedersordförande, Ej närvarande 

  

§ 1 Mötets öppnande, dagordning och föregående protokoll 

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

godkändes likaså föregående mötes protokoll. 

 

§ 2 Inför Smålands OFs årsmöte 2022 

- Verksamhetsberättelse 2021. Mötet godkände VB till årsmötet efter några få 

ändringar. 
- Verksamhetsplan 2022. Mötet godkände VP till årsmötet. 

- Budget 2022. Mötet godkände förslaget om budget till årsmötet. 

- Årsmöteshandlingar. Mötet godkände handlingarna efter genomgång och korrigering. 

- På förekommen anledning en fråga från styrelsen om (DM-medaljer DH35 – DH90, 

årsavgift 2023) Mötet godkände att fråga årsmötet i sakfrågan om DM-medaljer. 

Mötet godkände att även fråga årsmötet om att fortsätta enligt förslaget med 

differentierad årsavgift och utvärdera inför 2024. 
- Motioner från föreningar har inte inkommit. 

- Valberedningen redogjorde för situationen och ett fåtal roller saknar namn. 

 

§ 3 SOFTs Förbundsmöte Bosön 2-3 april 2022 

- Ombud från SmOF. Styrelsen har fått klart med Lars-Åke Sjökvist, Göran Carnander, 

Annika Eriksson, Carina Bergander, Magnus Svensson, Monica Berggren och reserv 

Kurt Svensson. Ytterligare personer ska vidtalas. 
- Beredning inkomna motioner till SOFTs Förbundsmöte gicks igenom med SOFT-

styrelsens ställningstagande. Till detta läggs nu SmOF ställningstagande som vi 

föreslår SmOF årsmöte för ställningstagande till SOFTs förbundsmöte. 
 

§ 4 SmOF hemsida.  

Mötet beslutade ge AU i uppdrag att tillfråga någon sakkunnig person för att klara 

informationsöverföringen till den nya plattformen någon gång under 2022. 
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§ 5 Inköp av profilkläder till SmOF funktionärer  

Mötet beslutade att beslut fattas på kommande möte den 2/3. 

 

§ 6 Smålandskavlens framtid  

Vi fortsätter att söka efter arrangör till höstens Smålandskavle. SOFT kommer att försöka 

stötta olika kavlearrangörer för att få igång den disciplinen igen på bredare front.  

 

§ 7 Inventering av kartritare  

SmOF har gjort en enkel inventering av hur kartritarbeståndet ser ut i Småland. Jan Wingstedt 

redogjorde. 

 

§ 8 Ordförande - sekreterare  

Vi ställde in utbildningsdagen den 5/2 förutom kursen för MTBO som genomfördes digitalt. 

SOFTs OF-information digitalt den 3/2, Covidrestriktioner upphör 9/2, ny VD till O-ringen 

AB, Strategi 2030, redogörelse om återstartsstödet från RF. 

 

§ 9 Ekonomi 

Inget att rapportera. 

 

§ 10 Tävlingskommittén 

Inget att rapportera. Fråga om första start vid Pölder OL Cup kl. 11.00 är fastslaget, kan vi 

flytta det till kl. 10.00. Mötet beslutar att behålla första start till kl. 11.00. 

 

§ 11 Ungdom/Juniorkommittén 

Inget att rapportera. 

 

§ 12 Bredd/Motionskommittén 

Inget att rapportera. 

 

§ 13 MTBOkommittén 

Erfarenheter utbyttes under utbildningsdagen lördagen den 5 feb ”erfarenheter från MTBO 

arrangemang” via ZOOM med 14 deltagare. Alla var nöjda och vi fick nya tänkbara 

arrangörer till våra tävlingar framåt. Flera nya kartor är på gång. 

 

§ 14 Valberedning 

Lämnade information tidigare under punkten i § 2. 

 

§ 15 Konsulent 

Inbjudan utskickad till den 9/3 information om “Ny vägledning för arrangemang i naturen” 

från Naturvårdsverket, SOFT Joakim Ingelsson.  

RF SISU Småland arrangerar Nätversträff för anställda den 14/3. 
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§ 16 Övriga frågor 

Vi behöver se över olika mötesformer och hur vi kan kombinera formerna fysiskt och digitalt. 

Det handlar om flera aspekter, klimatfrågor och personers tidsåtgång. Lars-Åke Sjökvist 

tillfrågar kontakt och ev. RF/SISU Småland i frågan om digitala system och resurser för att 

genomföra denna typ av möten. 

 

 

 

 

Nästa möte:  

Möten för 2022: den 2/3 börjar kl. 17.00, ajourneras kl. 18.00 och fortsätter efter avslutat 

årsmöte med konstituerandet. 

6/4, 8/6, 24/8, 21/9, 26/10 och den 14/12. 

2023: den 8/2. 

 

Årsmöte den 2/3 på Vrigstad Wärdshus.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


