Tävlingskommittén SMOF
2013 Nr 2
Protokoll från tävlingskommitténs möte i Eksjö, Eksjö SOK klubbstuga den 27 mars
2013.
Närvarande: Magnus Svensson, Ellinor Ivarsson, Jan Wingstedt, Göran Bergander,
Patrik Karlsson och Marie Waern-Svalbring

1. Mötet öppnas
Magnus hälsade alla välkomna och överlämnade ordförandeskapet till Patrik
som i sin tur öppnade mötet.
2. Föregående mötesprotokoll 130113
Föregående protokoll gicks igenom:
6. Tävlingsverksamheten
- Göran ansvarar för att ta ut jury till SSM och 7-manna.
- Det var 48 deltagare på ban- och kartritarkurseran i Åseda den 2/3-13.
Övriga frågor är avslutade eller behandlas under kommande punkter.
3. Godkännande av dagordning
Mötesdeltagarna godkände dagens dagordning med tillägg under övriga
frågor:
1. Kartforum
2. Bestämmelser för GM och SSM
3. O-Ringen
Punkten Verksamhetsberättelse för 2012 utgick
4. Verksamhetsplanen 2013
Verksamhetsplanen är tävlingskommitténs styrdokument.
De områden som kommer vara svårast att uppfylla och utveckla i Småland är
PreO och SkidO.
Inom MTBO är i dag Katarina Lindén ansvarig. Tävlingar är på gång men
rutiner för godkännande fungerar ej hos SOFT. Magnus kontaktar Peter
Bergström.
Beslut togs att vi ska genomföra grundläggande utbildning i att konvertera
OL kartor till MTBO och SkidO kartor.

I samband med Novemberkonferensen ska vi genomföra utbildning inom
Mark- och Allemansrätt. Förslag framkom att vi ska göra det tillsammans
med Länsstyrelserna.
5. Tävlingsverksamheten
1. Tävlingsprogram 2013-2014
Göran rapporterade om inställda och flyttade tävlingar på grund av snön.
Växjö OKs Blåbärskavlen sammanfaller med tävlingar i Skogsfalken, vilket
i sig är olyckligt med tanke på deltagarantal, men tävlingarna håller sig
tillnärmelsevis inom regeln med 10 mils radie. Växjö OK vill byta datum.
Patrik ber Växjö komma med nytt förslag.
Kort diskussion fördes om hur vi får fler ungdomar till de småländska
ungdomskavlarna. Förslag framkom att de skulle ingå i VTSC-cupen.
Patrik framför det till Ungdomskommittén.
2. Långtidsplan Småland 2014-2019
Arrangör för 7-manna 2014 är ännu ej klart. Det var önskvärt att få
småländska arrangör, då 10Mila 2014 arrangeras i Eksjö. Får inte Göran in
någon intresseanmälan inom det snaraste beslutade vi att fråga
Skåne/Blekinge om de tar över arrangemanget 2014.
Småland ska arrangera Baltic Cup 2014
SSM 2015: Nässjö OK och OK Vivill har ansökt om att få genomföra
arrangemanget. Göran begär in kompletterande uppgifter. Beslut ska tas
under April-13 via mail-möte.
Ultralång SM 2015: Arrangör saknas.
3. Banläggarförteckning
Göran uppdaterar förteckningen på hemsidan 1 ggr/kvartal.
4. Smålandskavlen
Viljan har ansökt om att få ändra i stadgarna till att HD12 skall vara rak i
stället för gafflad. Beslut togs att ej bevilja detta.
Ellinor rapporterade att utvecklingen av OLA-programmet fungerar bra.
5. Smålands OFs Vison för framtiden
Magnus rapporterade att det ska bildas en Framtidsgrupp bestående av
en representant från varje kommitté samt ett antal ungdomar. Gruppen
kommer att ledas av Anita Mårtensson. Arbetet ska vara klart till
Novemberkonferensen 2013.
Förslag till representant från Tävlingskommittén är Patrik.

6. Arbetsfördelning.
Patrik framhöll vikten av att vi hjälps åt med arbetet i kommittén och även
har förmågan att delegera. Vi har alla en roll att fylla där vi kompletterar
varandra. Allt ska ske utifrån SMOFs vision och verksamhetsplan.
Dokumentet ”Arbetsuppgifter i tävlingskommittén” ska kompletteras och
ändras yterliggare utefter verksamhetsplanen.
7. Övriga frågor
1. Kartforum
Vi är positivt inställda till att subventionera utbildningar då
motprestation till SMOF görs.
2. Bestämmelser för GM och SSM
Nya bestämmelser för GM och SSM har kommit. De kommer att
distribueras inom kommittén.
3. O-Ringen
O-ringen kommer att bolagiseras
8. Nästa möte
Patrik skickar ut ett förslag på tid för möten under 2013. Alla uppmanas att
svara omgående.
9. Justering av anteckningar
Patrik justerar anteckningarna.
10.
Avsluta mötet
Patrik avslutade mötet

Anteckningarna förda av

Anteckningarna justerade av

Marie Waern-Svalbring

Patrik Karlsson

