Lidingö
2016-03-18

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie
förbundsmöte 2018
Tid och plats

Lördag 17 mars och söndag 18 mars 2018 på Bosön, Lidingö.
§1
Förbundsmötets öppnande

Förbundsordförande Lena Larsson hälsar ombud, gäster, förtroendevalda och anställda
välkomna till 2018 års förbundsmöte.
Därefter förklarar förbundsordförande Lena Larsson förbundsmötet öppnat.
§2
Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

Upprop sker genom redovisning av avprickning och inlämnande av fullmakter som
genomförts vid informationsdisken. Röstlängden konstateras omfatta 60 ombud
representerande 66 röster enligt följande:

Blekinge 2

Lennart Smedenmark, Lars Svensson

Bohuslän-Dal 2

Patrik Lilleeng, Hans-Erik Ringström

Dalarna 5

Anders Malmberg, 2 röster, Marie Malmberg, Bengt Hansson, 2 röster

Gotland 2

Ann-Sofie Olsson, Viktoria Olsson

Gästrikland 2

Göran Hedman, 2 röster

Göteborg 2

Anders Larsson, Asgeir Edvardsen

Halland 2

Sven-Erik Dahlberg, Roger Andersson

Hälsingland 2

Marie Fröjd, Tommy Öst

Jämtland Härjedalen 2

Lars Strinnholm, 2 röster

Medelpad 2

Johan Agås, Peter Sjöbom

Norrbotten 3

Monica Olsson, 2 röster, Elvira Forslund
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Örebro 2

Inga Holmström, Agneta Hasselkvist

Skåne 4

Anne Udd, Anna Ljungqvist, Roland Nilsson, Susanne Andersson

Småland 7

Conny Simonsson, Lars-Åke Sjökvist, Siv Larsson, Per Fransson, Anna Ekbring, SvenGunnar Bergander, Annika Ericsson

Stockholm 5

Anette Önerud, Sara Jonasson, Lennart Hävrén, Göran Hellgren, Lars Gerhardsson

Södermanland 2

Mona Lundin, 2 röster

Uppland 3

Olof Nilsson, Sture Larsson, Sören Eriksson

Värmland 2

Britt-Marie Lundqvist, Linda Take

Västerbotten 2

Clas Fries, Timo Malmberg

Västergötland 6

Fredrik Odelberg, Johan Törnroth, Magnus Sundmark, Pontus Karlsson, Kent Hansson,
Sofia Gumaelius

Västmanland 2

Anna Lund, Lars Janzon

Ångermanland 2

Per-Anders Westin, Pernilla Jonsson

Östergötland 3

Per Magnusson, Lena Fröberg, Carina Berger Svensson

Förbundsmötet beslutar
att därefter fastställa röstlängden. För absolut majoritet krävs 34 röster.
§3
Fastställande av föredragningslista och arbetsordning

Förbundsordförande Lena Larsson redogör för förbundsstyrelsens förslag till
föredragningslista och arbetsordning för förbundsmötet.

Förbundsmötet beslutar
att fastställa föredragningslistan och arbetsordningen enligt förbundsstyrelsens förslag.
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§4
Mötets behöriga utlysande

Mötet har utlysts genom mail till distriktens ordförande 4 maj 2017, information i
samband med ordförandekonferensen 11 november 2017, inbjudan via mail till
distriktens ordförande 22 december 2017, information och reportage i Skogssport nr
10/2017, nyhet och inbjudan på förbundets hemsida 9 februari 2018, information och
reportage i Skogssport 1/18. Möteshandlingarna publicerades på förbundets hemsida 1
mars 2018.

Förbundsmötet beslutar
att mötet är behörigt utlyst.
§5
Val av mötesledning

Förbundsmötet beslutar
att på förslag från valberedningen utse Anna Samelius och Lars Liljegren till
mötesordförande samt Lars Greilert till mötessekreterare.
§6
Val av två protokolljusterare

Förbundsmötet beslutar
att på förslag från valberedningen utse Ann-Sofie Olsson, Gotland, och Göran
Hellgren, Stockholm, att jämte mötesordförandena justera förbundsmötets protokoll.
§7
Val av två rösträknare

Förbundsmötet beslutar
att på förslag från valberedningen utse Ann-Sofie Olsson, Gotland, och Göran
Hellgren, Stockholm, till rösträknare vid mötet.
§8
Val av redaktionskommitté för mötet

Förbundsmötet beslutar
att på förslag från valberedningen till redaktionskommitté utse Magnus Södervall,
förbundsstyrelsen (sammankallande i redaktionskommittén), Lars Strinnholm, Jämtland
Härjedalen, och Anna Samelius.
§9
Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de två senaste
verksamhetsåren.

Verksamhetsberättelsen för 2016 och 2017, vilken presenterats på förbundets hemsida
samt i underlaget som delats ut i samband med förbundsmötet, föredras av
förbundsordförande Lena Larsson.

Förbundsmötet beslutar
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2016 och 2017 till handlingarna.

Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

3

§ 10
Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisning för de två senaste
räkenskapsåren

Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2016 och 2017, vilka presenterats på förbundets
hemsida, föredras av förbundsordförande Lena Larsson.

Förbundsmötet beslutar
att med godkännande lägga årsredovisningarna för räkenskapsåren 2016 och 2017 till
handlingarna.
§ 11
Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren

Revisorernas berättelser för räkenskapsåren 2016 finns underlaget till mötet, och för
2017 finns underskrivna original i lokalen. Christer Grunder, lekmannarevisor, läser upp
respektive berättelse och tillstyrker att förbundsmötet disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och föreslår förbundsmötet att bevilja styrelsens ledamöter och
förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2016 och 2017.
Christer Grunder, lekmannarevisor, lämnar en muntlig revisionsberättelse,
granskningsrapport, kring förbundets verksamhet under de två senaste verksamhetsåren
och föreslår förbundsmötet att bevilja styrelsens ledamöter och förbundschefen
ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2016 och 2017.

Förbundsmötet beslutar
att lägga revisorernas berättelser för räkenskapsåren 2016 och 2017 till handlingarna.
§ 12
Beslut om disponering av tillgängliga vinstmedel

Förbundsmötet beslutar
att fastställa förbundsstyrelsens förslag att tillgängliga vinstmedel 11 493 tkr överförs i
ny räkning.
§ 13
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens och förbundschefens
förvaltning

Förbundsmötet beslutar
att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för
förvaltningen verksamhetsåren 2016 och 2017.
§ 14
Behandling av förslag från förbundsstyrelsen
§ 14.1
Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändring

Lena Larsson, förbundsordförande, redogör för förbundsstyrelsens förslag till
förändring av förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att ändra stadgarna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
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Anders Malmberg, Dalarna, yrkar på ett förtydligande kring 27§ punkt 18 angående att
styrelsen ansvarar för att avgöra ansökningar om anordnande av och deltagande i
internationella tävlingar för samtliga grenar.
Johan Törnroth, Västergötland, yrkar att ett tillägg görs där det bör framgå tydligt i
stadgarna att det är förbundsmötet som beslutar om eventuell arvodering av
styrelseledamöter.
Timo Malmberg, Västerbotten, yrkar att i 24§ punkt 14 och 15 stryker orden i samtliga
grenar.
Sven-Erik Dahlberg, Halland, yrkar att i 23§ ”Styrelsen ska vara sammansatt …” ändras
till ”Styrelsen bör vara sammansatt …”.
Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar att i §23 ”Styrelsen ska vara sammansatt …” i
stället för bör.
Lena Larsson, förbundsstyrelsen, tillstyrker Lennart Smedenmarks yrkande
Sven-Erik Dahlberg, Halland, drar tillbaka sitt yrkande och yrkar på bifall till Lennart
Smedenmarks yrkande.
På förslag från mötesledningen ges Redaktionskommittén i uppdrag att sammanställa ett
förslag för beslut utifrån gjorda yrkanden.
Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för redaktionskommitténs förslag enligt
följande.
21§, oförändrad men i föredragningslistan till förbundsmötet införs punkt 22: Beslut om
arvoden till förbundsstyrelsens ledamöter.
23§ Förbundsstyrelsen ska vara sammansatt så att kvinnor och män är representerade
med minst 40 % vardera.
27§, punkt 18, avgöra ansökning om anordnande av internationell tävling för samtliga
grenar.
24§, punkt 14, utse arrangör för DM-tävlingar.

Förbundsmötet beslutar
att ge redaktionskommittén i uppdrag att sammanställa ett förlag för beslut utifrån
gjorda yrkanden.
att bifalla redaktionskommitténs förslag angående 21§.
att bifalla redaktionskommitténs förslag angående 23§.
att bifalla redaktionskommitténs förslag angående 27§, punkt 18.
att bifalla redaktionskommitténs förslag angående 24§, punkt 14.
att bifalla förbundsstyrelsens förslag i övrigt angående förändring av förbundets stadgar.
§ 14.2
Förbundsstyrelsens förslag om SM-värdighet

Roland Hellberg, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag om SMvärdighet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att det ska vara minst fyra startande individer/fyra startande lag från olika klubbar i en
JSM/SM-klass för att dela ut RF:s/SOFT:s mästerskapstecken (guld, silver och brons)
eller om minst två men max tre startande delas endast RF:s/SOFT:s guldtecken ut.
att det ska vara minst fyra startande individer i en USM-klass för att dela ut SOFT:s
mästerskapstecken (guld, silver och brons) eller om minst två men max tre startande
delas endast SOFT:s guld-tecken ut.
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att det ska vara minst fyra startande individer/fyra startande lag från olika klubbar i en
Veteran-SM klass för att dela ut arrangörens mästerskapstecken (guld, silver och brons)
eller
om minst två men max tre startande delas endast arrangörens guldtecken ut med
undantag av klasser D/H 85 och äldre där mästerskapstecken delas ut med 1 startande
som fullföljer.
att ge i uppdrag till styrelsen att på lämpligt sätt formulera tävlingsreglerna i enlighet
med förslaget med införande i tävlingsreglerna från och med 1 juli 2018 för alla grenar.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om SM-värdighet.
§ 14.3
Förbundsstyrelsens förslag om ny arrangemangsavgift och ny fördelning av
OF-bidraget

Sten Segerslätt, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till ny
arrangemangsavgift och ny fördelning av OF-bidraget. Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta
att införa den nya avgiftsmodellen från och med 1 januari 2019.
att om närtävlingar inkluderas i avgiftsmodellen (som förslaget innebär) samtidigt justera
OF-bidraget enligt presenterat förslag.
att en uppföljning görs av SOFT:s styrelse och representanter från arbetsgruppen och
som presenteras på förbundsmötet 2020.
Efter synpunkt från Magnus Sundmark, Västergötland, noteras i protokollet att det tas
hänsyn till distriktens likviditet i samband med tidpunkt för utbetalning av OF-bidraget.
Sten Segerslätt, förbundsstyrelsen, tillstyrker Magnus Sundmarks önskemål om en
notering i protokollet angående att det tas hänsyn till distriktens likviditet i samband
med tidpunkt för utbetalning av OF-bidraget.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om ny arrangemangsavgift och ny fördelning av
OF-bidraget.
§ 14.4
Förbundsstyrelsens förslag om nya anmälningsavgifter och möjlighet att ta ut
tilläggsavgift för öppna klasser

Sten Segerslätt, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag om nya
anmälningsavgifter och möjlighet att ta ut tilläggsavgift för öppna klasser.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att för orienteringslöpning justera anmälningsavgifterna för närtävling, distriktstävling
och nationell/mästerskapstävling enligt presenterat förslag. Att detta införs till 2019.
att för samtliga grenar ge möjlighet till tilläggsavgift på upp till 50% för öppna klasser
vid anmälan efter sista anmälningsdatum och fram till och med tävlingsdagen. Att detta
införs till 2019.
Göran Hedman, Gästrikland, yrkar på att att-sats två stryks.
Britt-Marie Lundqvist, Värmland, yrkar på bifall till Görans Hedmans yrkande.
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Patrik Lilleeng, Bohuslän Dal, yrkar att lägga till öppna klasser, att lägga till ordinarie
anmälningstid samt att ta bort orden ge möjlighet och ersätta det med ordet ska.
Sten Segerslätt, förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till Patrik Lilleengs förslag.
Göran Hellgren, Stockholm, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Sven-Erik Dahlberg, Halland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Sara Jonasson, Stockholm, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Sture Larsson, Uppland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Hans-Erik Ringström, Bohuslän Dal, yrkar på bifall till Göran Hedmans yrkande.
Anders Larsson, Göteborg, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Olof Nilsson, Uppland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Peter Sjöbom, Medelpad, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Ett justerat förslag för att-sats två presenteras och lyder: att för samtliga grenar ge
möjlighet till tilläggsavgift på upp till 50 % för öppna klasser vid anmälan efter sista
ordinarie anmälningsdatum och fram till och med tävlingsdagen och att detta införs från
och med 2019-01-01.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att för orienteringslöpning justera
anmälningsavgifterna för närtävling, distriktstävling och nationell/mästerskapstävling
enligt presenterat förslag.
att för samtliga grenar ge möjlighet till tilläggsavgift på upp till 50 % för öppna klasser
vid anmälan efter sista ordinarie anmälningsdatum och fram till och med tävlingsdagen.
Notering: Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
Nominering

Nomineringstiden går ut klockan 18:00 lördagen den 17 mars 2018. Valberedningens
ordförande Lennart Brattgård redovisar arbetet med rekrytering av kandidater till
förbundsstyrelsen samt föreslår följande:
Förbundsordförande
Inge Blomberg, Stallarholmen/Idre, nyval
Ledamöter
Eje Andersson, Luleå, omval
Roland Hellberg, Täby, omval
Sten Segerslätt, Billeberga, omval
Vivianne Lindstam, Tranås, omval

Patrik Elfving, Lidingö, nyval
Maria Krafft Helgesson, Borås, nyval
Linda Take, Karlstad, nyval
Anette Önerud, Stockholm, nyval

Ajournering

Mötesordförande Lars Liljegren ajournerar förhandlingarna till söndag den 18 mars klockan 08:30
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§ 15
Behandling av förslag som inkommit enligt 13 § i Svenska
Orienteringsförbundets stadgar, motioner
§ 15.1
Motion 1. Motionen föreslår att ägardirektiv till helägda dotterbolag i SOFT
beslutas och fastställs av förbundsmötet och att förbundsmötet även beslutar
om och utser ägarrepresentanter vid bolagsstämma i av SOFT helägda
dotterbolag.

Sten Segerslätt, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr 1.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 1.
Peter Sjöbom, Medelpad yrkar på bifall till motion nr 1.
Lennart Hävrén yrkar på bifall till den första att-satsen i motion nr 1.

Förbundsmötet beslutar
att efter votering avslå den fösta att-satsen i motion nr 1. 33 röster mot 32 röster.
att avslå den andra att-satsen i motion nr 1.
§ 15.2
Motion 2. Motionen föreslår att distriktsförbunden ges beslutande rätt att ge
arrangören dispens för att använda skala 1:7 500 i andra klasser än D/H60 och
äldre för tävlingar på nivå 2-4 och att efter beslut ska detta börja gälla med
omedelbar verkan.

Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr
2.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att motion nr 2 anses besvarad.
Per Fransson, Småland, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag angående motion nr 2.
§ 15.3
Motion 3. Motionen föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att
större kartskala för äldre tävlande används vid sprintorientering.

Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr
3.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att bifalla motion nr 3.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion nr 3.
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§ 15.4
Motion 4. Motionen föreslår att en parkeringsavgift läggs på ordinarie
anmälningsavgift i Eventor.

Eje Andersson, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr 4.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 4.
Lars-Åke Sjökvist, Småland, yrkar avslag på motion nr 4.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 4.
§ 15.5
Motion 5. Motionen föreslår att ändra skala till 1:7 500 för samtliga öppna
klasser.

Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr
5.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 5.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 5.
§ 15.6
Motion 6. Motionen föreslår att skalan för klasserna D/H60 och äldre ändras till
1:3 000 vid sprintdistans.

Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr
6.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 6.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 6.
§ 15.7
Motion 7. Motionen föreslår att SOFT i samarbete med Vi-skogen startar en
insamling för att ge orienterarna en möjlighet att i SOFT:s namn ge bidrag till
Vi-skogen och därmed minska miljöpåverkan orsakad av bilkörning kopplad till
orientering.

Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr 7.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 7.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 7.
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§ 15.8
Motion 8. Motionen föreslår att SOFT-arrangerade aktiviteter samt SM-tävlingar
för ungdom och juniorer ska förläggas utanför vardagar från och med andra
veckan i augusti till och med andra veckan i juni med undantag för höstlovet
samt perioden mellan julafton och trettondagen.

Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr 8.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 8.
Patrik Lilleeng, Bohuslän Dal, yrkar att ge i uppdrag till SOFT-styrelsen att lyfta frågan
om idrottande på skoltid till riksnivå.
Annica Ericsson, Småland, yrkar att bifalla motionens andemening, vilket innebär att vi
bör försöka att tillgodose båda parters önskemål och vid planering av
tävlingsprogrammet se över hur man har möjlighet att möta varandra.
Göran Hellgren, Stockholm, yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Lena Larsson, förbundsstyrelsens, tillstyrker Patrik Lilleengs och Annica Ericssons
tilläggsyrkande.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 8.
att bifalla Patrik Lilleengs tilläggsyrkande.
att bifalla Annica Ericsson tilläggsyrkande.
§ 15.9
Motion 9. Motionen föreslår att tävlingsreglerna ändras så att det blir tillåtet att
arrangera tävlingar, upp till och med tävlingstyp nationell, nivå 2, utifrån
banalternativ oberoende av genus, ålder och klass.

Roland Hellberg, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr
9.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 9.
Anna Lund, Västmanland, yrkar bifall till motion nr 9.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 9.
§ 15.10
Motion 10. Motionen föreslår att SOFT ska ändra benämningen på den
servicenivå som ska erbjudas på arrangemang, vid skador och olycksfall, från
sjukvård till förslagsvis första hjälpen.

Ing-Britt Swedenborg, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående
motion nr 10.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppdatera texten i tävlingsregler och anvisningar
så att benämningen ”sjukvård” utgår och
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppdatera texten i tävlingsregler och anvisningar
så att servicenivån vid skador och olycksfall är differentierad utifrån storlek på tävlingen
och inte kvalitetsnivå.
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att med ovanstående ändringar anse motion nr 10 besvarad.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag angående motion nr 10.
§ 15.11
Motion 11. Motionen föreslår att deltagaravgiften till USM sänks till en nivå som
är max 50 % högre än vad som tillåts för en nationell ungdomstävling. SOFTavgift och tävlingsavgift ska inte tas ut för USM. Miljövänliga transporter
subventioneras för de distrikt som har längre än 30 mil till USM det givna året.

Sten Segerslätt, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr 11.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 11.
Göran Hellgren, Stockholm, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 11.
§ 15.12
Motion 12. Motionen föreslår att uppdra åt förbundsstyrelsen att formulera ett
tillägg i tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg oavsett
könstillhörighet.

Vivianne Lindstam, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion
nr 12.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att bifalla motion nr 12.
Anders Malmberg, Dalarna, yrkar avslag på motion nr 12.
Anders Malmberg, Dalarna, tar tillbaka sitt avslagsyrkande.
Anette Önerud, Stockholm, yrkar på bifall till motion nr 12.
Per Magnusson, Östergötland, yrkar avslag på motion nr 12.
Magnus Sundmark, Västergötland, yrkar avslag på motion nr 12.
Lennart Smedenmark, Blekinge, yrkar att ge styrelsen i uppdrag att till nästkommande
förbundsmöte ta fram ett förslag till formulering tävlingsreglerna i linje med motion nr
12.
Per Magnusson, Östergötland, tar tillbaka sitt yrkande.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion nr 12.
att bifalla Lennart Smedenmarks tilläggsyrkande.
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§ 15.13
Motion 13. Motionen föreslår att en verksamhetsplan tas fram med syfte att
uppnå RF:s jämställdhetsmål, samt att minst en person utses till ansvarig för
verkställande av planen.

Vivianne Lindstam, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion
nr 13.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att bifalla motion nr 13.
Lennart Hävrén, Stockholm, yrkar på bifall till motion nr 13.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion nr 13.
§ 15.14
Motion 14. Motionen föreslår att SOFT ska inrätta en mark- och miljöfunktion
och omgående anställa en person på heltid som kan ansvara för mark- och
miljöfrågorna.

Vivianne Lindstam, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion
nr 14.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att motion nr 14 anses besvarad.
Sara Jonasson, Stockholm, yrkar på bifall till motion nr 14.
Lennart Hävrén, Stockholm, gör ett tilläggsyrkande om att SOFT ska inrätta en markoch miljöfunktion genom att anställa en person på heltid som kan ansvara för mark- och
miljöfrågorna. Han drar därmed tillbaka formuleringen i motionen om att ”omgående
anställa…”.

Förbundsmötet beslutar
att efter votering, 32 röster för styrelsens förslag och 32 röster för bifall till den något
förändrade motion nr 14, beslutas genom lottning att bifalla den justerade motion nr 14.
Notering: Lottning genomförs med stöd av 19§ i Svenska Orienteringsförbundets
stadgar.
§ 15.15
Motion 15. Motionen föreslår att ta bort jaktstart på fleretappstävlingar för barn
till och med 12 år och ersätta med lottat starttid.

Eje Andersson, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr 15.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att bifalla motion nr 15.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla motion nr 15.
Notering: Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
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§ 15.16
Motion 16. Motionen föreslår att klassbyte sker den dag man fyller år,
födelsedatumet.

Magnus Södervall, förbundsstyrelsen, redogör för styrelsens förslag angående motion nr
16.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att avslå motion nr 16.

Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 16.
§ 16
Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande två verksamhetsår.

Vivianne Lindstam, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2019 och 2020.
Lennart Hävrén, Stockholm, yrkar att verksamhetsplanen kompletteras med ett tillägg
kring utveckling av arrangemanget O-Ringen.
Förbundsstyrelsen tillstyrker Lennart Hävréns yrkande.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 och 2020 med
tillägget; O-Ringen ska vara en plattform för utveckling av orienteringsidrotten.
Arrangemanget ska locka både elit och familj.
§ 17
Beslut om föreningarnas årsavgifter under nästkommande två räkenskapsår.

Lena Larsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till
föreningarnas årsavgifter för 2019 och 2020.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till föreningarnas årsavgifter för 2019 och 2020.
§ 18
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande två räkenskapsår.

Sten Segerslätt, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag till inkomstoch utgiftsstat för 2019 och 2020.
Peter Sjöbom, Medelpad, yrkar att sänka sponsorintäkterna till 1 500 tkr år 2020 och öka
avkastningskravet på O-Ringen till 3 000 tkr år 2020.

Förbundsmötet beslutar
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2019 och 2020.
att avslå Peter Sjöboms yrkande.
Notering: Styrelsens förslag kompletteras med de ökade kostnaderna i samband med
tidigare beslut angående motion 14.
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§ 19
Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till
och med nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Valberedningens ordförande Lennart Brattgård föreslår Inge Blomberg till
förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med
nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Förbundsmötet beslutar
att välja Inge Blomberg till förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen,
för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. Beslutet var enhälligt.
§ 20
Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie
förbundsmöte.

Valberedningens ordförande Lennart Brattgård föreslår Eje Andersson, Luleå, omval,
Roland Hellberg, Täby, omval, Sten Segerslätt, Billeberga, omval, Vivianne Lindstam,
Tranås, omval, Patrik Elving, Lidingö, nyval, Maria Krafft Helgesson, Borås, nyval,
Linda Take, Karlstad, nyval, och Anette Önerud, Stockholm, nyval, till styrelseledamöter
för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Förbundsmötet beslutar
att till styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
utse:
Eje Andersson
Roland Hellberg
Sten Segerslätt
Vivianne Lindstam
Patrik Elving
Maria Krafft Helgesson
Linda Take
Anette Önerud
§ 21
Val av revisor och revisorssuppleant för tiden till och med nästkommande
ordinarie förbundsmöte.

Valberedningens ordförande, Lennart Brattgård, föreslår Finnhammars Revisionsbyrå
AB med huvudansvarig revisor Ola Spinnars, Christer Grunder till lekmannarevisor
samt Kerstin Tjernlund till Christer Grunders personliga ersättare för tiden till
nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Förbundsmötet beslutar
att till revisor för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte utse
Finnhammars Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Ola Spinnars.
att till lekmannarevisor för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
utse Christer Grunder samt Kerstin Tjernlund till Christer Grunders personliga
ersättare.
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§ 22
Beslut om val av ombud till Riksidrottsmötet.

Förbundsmötet beslutar
att uppdra till förbundsstyrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet.
§ 23
Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedningen för tiden till
och med nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Per-Anders Westin, Ångermanland, företräder distrikten och redogör för förslaget till
valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. Per-Anders
Westin förslår Lennart Brattgård (sammankallande), Mats Widesjö, Ann Larsson och
Ing-Britt Swedenborg.

Förbundsmötet beslutar
att till valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte välja
Lennart Brattgård (sammankallande), Mats Widesjö, Ann Larsson och Ing-Britt
Swedenborg.
§ 24
Förbundsmötets avslutning.

Mötesledningen med Anna Samelius och Lars Liljegren avslutar förbundsmötet 2018.
Eje Andersson, förbundsstyrelsen, tackar mötesledningen Anna Samelius och Lars
Liljegren samt Lars Greilert för insatsen som mötesledning.
Eje Andersson tackar de avgående ledamöterna, Ing-Britt Swedenborg och Magnus
Södervall för deras insatser i förbundsstyrelsen. Styrelseledamoten Anki Jonsson var inte
närvarande och avtackas vid annat tillfälle.
Eje Andersson tackar slutningen avgående förbundsordförande Lena Larsson för
hennes arbete och engagemang som förbundsordförande.
Inge Blomberg tackar för förtroendet att få leda och företräda svensk orientering de
kommande två åren.
Vid protokollet

Lars Greilert
Justeras

Anna Samelius

Lars Liljegren

Ann-Sofie Olsson

Göran Hellgren
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I samband med förbundsmötet görs även följande noteringar
Utmärkelser och priser

Svenska orienteringsförbundets förtjänstmedalj i guld delas ut till följande förtjänta
orienteringsledare:
Lena Larsson, Västmanland
Svenska orienteringsförbundets förtjänstmedalj i silver delas ut till följande förtjänta
orienteringsledare:
Owe Fredholm, Uppland
Anders Winell, Stockholm
Timo Malmberg, Västerbotten
Lennart Smedenmark, Blekinge
Mats Blom, Bohuslän Dal
Lars Svensson, Blekinge
Olle Näslund, Medelpad
Fredrik Odelberg, Västergötland
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