Protokoll
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund
Nr 1-2016
Måndag 18 januari 2016, kl.18.30
Ymergården, Borås

Närvarande
Ledamöter

Tävlingskommittén
Verksamhetsledare
Konsulent
Kanslist

Agneta Berlin
Morgan Bodin
Fredrik Plumppu
Johan Törnroth
Björn Öberg
Kent Hansson
Magnus Sundmark
Bertil Åkesson
Nina Olsson

Frånvarande
Ledamöter

Fredrika Eriksson
Charlotte Österman

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Agneta kl.19.15.
§ 2 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.
§ 3 Val av protokolljusterare
Styrelsen beslutar
att utse Morgan till protokolljusterare.
§ 4 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll läses igenom.
Styrelsen beslutar
att ge Nina i uppdrag att löpande lägga ut styrelsens mötesprotokoll på förbundets
hemsida.
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
§ 5 Ledar- och funktionärsläget
Valberedningen redovisar läget med ledare och funktionärer inför årsmötet i styrelsen
och respektive kommitté samt revisorerna.
En ny revisor sökes. Valberedningen har ett förslag.
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En post i kartkommittén kommer också behöva fyllas, nämligen representant för
området Trollhättan/Vänerborg/Alingås/Vårgårda.
Även i styrelsen kommer det behövas en ledamot invald på två år samt två suppleanter.
Johan kommer förse valberedningen med förslag på suppleanter från O-CAMP och
USM-ledarna.
Valberedning har en deadline att presentera förslaget som ska in i
årsmötesförhandlingarna den 21 februari.
§ 6 Rapporter
Framtidsforum VOF
Magnus presenterar ett dokument för styrelsen med en sammanfattning av de viktigaste
punkterna från framtidsforumet i Falköping i november.
Ungdomskommittén
Magnus rapporterar att ungdomskommittén håller bra koll på sina budgetar för 2016.
Tävlingskommittén
Kent rapporterar från tävlingskommitténs senaste möte i december förra året.
Ett förslag har tagits fram gällande DM-tävlingarna 2017:
- DM sprint + DM sprintstafett, en dag i maj
- DM medel + DM stafett, liknande upplägg som tidigare (lördag-söndag, höst)
- DM lång, söndag, höst
- DM natt, fredag, samma helg som DM lång
- DM ultralång, arrangeras ej om det inte finns någon arrangör som vill hålla det i
distriktet
Två arrangörsträffar kommer att hållas i distriktet under vintern. 29 februari i Borås
respektive 2 mars i Skövde. Kent hoppas på många deltagare. Önskvärt är minst 2-4
personnr per arrangemang.
Styrelsen diskuterar kring den rådande klassindelningen på DM stafett.
Styrelsen beslutar
att behålla den nuvarande klassindelningen på DM stafett till 2017.
Kartkommittén
Inget nytt att rapportera.
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Personal/kansli
Styrelsen beslutar
att på förslag från kansliet ge Magnus/Nina i uppdrag att säga upp den fasta telefonen
till förmån för att endast använda mobilt telefoni till kansliet.
§ 7 Styrelsens utvecklingsarbete
Verksamhetsplan 2016
Magnus presenterar det senaste utkastet till verksamhetsplan. Styrelsen tycker att planen
ser bra ut.
Verksamhetsberättelse 2015
Magnus presenterar verksamhetsberättelsen för 2015. Den kommer att skickas ut med
årsmöteshandlingarna den 23 februari.
Förslag på utvecklingsplan för VOF till 2018
En arrangemangsutvecklare (troligtvis Magnus Södervall, VIF Sisu) kommer att
anställas på 25 procent för att jobba med att utveckla Ungdomens 10-mila, med start
2016. Planerad anställningstid är 1 februari-30 september.
Styrelsen har ett önskemål om att det tydligare ska framgå i formuleringarna för
målsättningarna vem som ansvarar för att göra vad.
Styrelsen diskuterar satsningen på breddutveckling.
Styrelsen beslutar
att ge kansliet i uppdrag att gå ut med information till samtliga föreningar i distriktet
om breddsatsningen och samtidigt fråga om de är intresserade av att delta.
§ 8 Projekt m.m.
UngOteket
Nästa tillfälle då UngOteket samlas är under utbildningshelgen.
Magnus meddelar att han försöker utforma arbetsmaterialet för projektet på ett sådant
vis att det ska vara lätt för föreningarna att själva arbeta vidare med det under
kommande år.
Fler och mer (Börja Orientera)
Inget nytt att rapportera.
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Elitmiljö
Bertil fortsätter att hålla kontinuerlig kontakt med högskolan i Borås och de är fortsatt
positiva till samarbetet. Den största utmaningen just nu är att locka studenter till
elitmiljön i Borås. Som ett steg i rätt riktning för att lyckas med detta har Bertil lämnat
förslag till högskolan om att annonsera i tidningen Skogssport.
Team Sportia League
Upplägget för årets TSL blir fem tävlingar på våren och två på hösten. Team Sportia
planerar för att närvara vid samtliga av de sju deltävlingarna.
Kretstränare
Projektet är nu avslutat enligt planen (projekttiden var tre år). Flertalet av distriktets
kretsar har uttryck en vilja om att fortsätta med liknande projekt.
§ 9 Sammankomster
Utbildningshelgen 6-7 februari 2016
Magnus meddelar att det i nuläget är ungefär 30-40 personer anmälda. Anmälan går ut
på söndag. Det som ser lite tunt ut deltagarmässigt är aktivspåret.
Arrangörerna för Ungdomens 10-mila kommer att ha ett stormöte på
söndagseftermiddagen.
Agneta meddelar att hon har möjlighet att hjälpa till under helgen.
Årsmöte 2016
Magnus har bokat lokal för årsmötet. Då den vanliga lokalen i Vårgårda var upptagen
kommer årets möte istället att hållas på Folkhögskolan i Vara.
Styrelsen ger förslag på att eventuellt bjuda in en talare för att kort prata om
möjligheterna som finns med HittaUt-projektet.
Förbundsmöte Umeå, 12-13 mars 2016
Styrelsen beslutar
Att ge AU i uppdrag att förbereda förslag på yttranden om de inkomna motionerna.
Förslaget ska sändas ut till övriga ledmöter som sedan får godkänna alternativt komma
med ändringsförslag.
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§ 10 Ekonomi
Resultat 2015
Nina meddelar att en faktura (för inköp av dator till kansliet) fortfarande inväntas innan
ett slutligt resultat kan presenteras, men att prognosen ser ut att följa budget.
Budget 2016
Nina presenterar förslag till budget för 2016, men den slutliga versionen blir klar först
när den sista fakturan för 2015 inkommit.
Kansliet kommer att ha möte med revisorerna den 2 februari.
Styrelsen beslutar
att ha AU får stämma av kring budgeten vid ett separat AU-möte innan VOF:s årsmöte.
VIF-anslag
Magnus har inte fått något svar på den kontakt han tagit med Göteborgs OF angående
fördelning av VIF-anslaget. Agneta får i uppdrag att försöka kontakta GOF.
§ 11 PR & Media
Nyhetsbrev
402 personer har i dagsläget anmält sig till förbundets nyhetsbrev. Det är en ökning med
tre personer sedan förra mötet. Årets första nyhetsbrev har hittills öppnats 597 gånger.
Facebook
462 personer ingår i dagsläget i förbundets Facebook-grupp. Det är en ökning med elva
personer sedan förra mötet.
Twitter
74 personer följer i dagsläget förbundets Twitterkonto. Det är en ökning med fem
personer sedan förra mötet.
Instagram
80 personer följer i dagsläget förbundets Instagramkonto. Det är en ökning med sex
personer sedan förra mötet.
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§ 12 Skrivelser att behandla
Motioner
Styrelsen diskuterar inkomna motioner.
Styrelsen beslutar
att ge AU i uppdrag att förbereda ett förslag på svar till de inkomna motionerna.
§ 13 Övriga frågor
SDF-konferens Alingås, 27 januari
Tema för konferensen är: ”Europas bästa idrottsregion”. Agneta kan tänka sig att gå och
tar eventuellt sällskap av Sören Haglund från OK Skogshjortarna.
§ 14 Nästa möte
Nästa styrelsemöte preliminärbokas till den 21 mars i Lidköping. Magnus får i uppdrag
att ordna med mat och kallelse till mötet.
AU kommer att ha ett telefonmöte den 22 februari kl. 20.00.
§ 15 Mötets avslutande
Agneta avslutar mötet kl. 21:50.

Vid protokollet

Justeras

JOHAN TÖRNROTH

AGNETA BERLIN

Sekreterare

Ordförande

MORGAN BODIN
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