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               PROTOKOLL 

              Styrelsemöte  

              2020-04-22 

              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 

 Ulf Ericsson Gäst Turf 

  

§ 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 

Vi uppdrar åt AU att revidera informationen från SmOF gällande Covid-19 och vår 

verksamhet. Hittills har vi rapporterat in alla förändringar av arrangemang till Svenska 

Orienteringsförbundet. Webbmöte kommer ske med SOFT nationellt med alla 

tävlingsansvariga från våra SDF någon av dagarna 5-7 maj. Information efterfrågas om tips på 

hur vi kan träna och tävla, beslutades om att kansliet lägger en länk i ett mail till föreningarna 

om tips och den chatt som finns på Svenska Orienteringsförbundets hemsida.  

 

§ 3 Digitalt Hittaut 
Ulf Ericsson presenterar utvecklingsarbetet och samarbetet med SOFT om att skapa ett 

digitalt Hittaut via Omaps och ett system som känner av GPS vid kontrolltagning. Dialog 

fördes om allehanda tekniska och praktiska delar i upplägget. Mötet godtar att fortsatt 

kommunikation sker med SOFT. 

 

§ 4 Registerutdrag SmOF 

De flesta föreningar har lämnat namn till SmOF i sakfrågan om ”godkända” ungdomsledare. 

SmOF har även erhållit OK för ungdomsledare till olika läger.  

 

§ 5 Trygg Idrott 

Brev från RF/SISU i Småland om kontaktperson. SmOF utser Kurt Svensson till uppdraget. 

Information från RF/SISU Småland avvaktar vi med.  

 

§ 6 Avtal Pölder Sport 

Avtalet blir enligt 2019 pga Covid-19. 

 

§ 7 Tävlingskommittén 

Beslut om Tjoget och Tjust 2-dagars inväntas. Förändringar kan ske av det nationella 

tävlingsprogrammet gällande hösten, i övrigt se information under § 2. 
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§ 8 Ungdom/Juniorkommittén 

USM-lägret flyttas, Regionslägret troligen v 44, Västervikslägret ej ännu beslutat.  

 

§ 9 Motionskommittén 

Vid senaste mötet diskuterades Hittaut. PreO inställt i maj. Pahn Gardhem jobbar med att få 

fler arrangemang inom PreO.  

Rättning: 

Pahn Gardhem jobbar för att få PreO-arrangemanget ”TempO” den 31 oktober i Växjö, 

upphöjt till DM-status. 

 

§ 10 Valberedning 

Kommer att kontakta zonerna och önska person till valberedningen från någon av zonerna i 

syd eller öst. I dagsläget är det en vakans i valberedningen. 

 

§ 11 Konsulent 

Har införskaffat Zoom för digitala möten. Kontakta Kurt Svensson för att få information.  

 

§ 12 Ekonomi 

Utifrån Covid-19 korrigeras budget och via SOFT ansöka om medel vid RF.  

 

§ 13 Rapporter 

MtbO jobbar på att tipsa om träningar utifrån Covid-19. I fortsättningen finns MtbO som egen 

punkt.  

 

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

Nästa möte: Är den 26 maj, vi återkommer om fler möten kan behöver bokas. 

 

 

 

  

 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Åke Sjökvist  Vivianne Lindstam 


