Protokoll
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund
Nr 3-2017
Måndag 8 maj 2017, kl.18.30
Falbygdens Elkonsult, Falköping

Närvarande
Ledamöter

Suppleanter
Verksamhetsledare
Kanslist

Johan Törnroth
Pontus Karlsson
Björn Öberg
Sara Ivarsson
Johan Larsson
Filip Karlsson
Sofia Gustafsson
Magnus Sundmark
Nina Olsson

Frånvarande
Ledamöter
Konsulent

Fredrik Plumppu
Morgan Bodin
Bertil Åkesson
Hanna Nordlöf

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Johan kl. 19.00.
§ 2 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.
§ 3 Val av protokolljusterare
Styrelsen beslutar
att utse Filip till protokolljusterare.
§ 4 Föregående protokoll
Johan läser igenom föregående mötesprotokoll.
Magnus går igenom ”att göra listan”
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
§ 5 Styrelsens utvecklingsarbete
Arbetet inledde med två minuter att individuellt fundera kring vad för roll varje medlem
i styrelsen har, dessa roller diskuterades sedan. Efter detta gick Magnus igenom olika
arbetsformer som styrelsen skulle kunna tänkas ha och vad styrelsen ska jobba utefter.
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Johan tog nu upp Västergötland orienteringsförbund vision, den lyder: Sveriges bästa
orienteringsditrikt. Därefter frågades vad som definierar Sveriges bästa
orienteringsdistrikt.
Hur ska då styrelsen jobba för att uppnå detta? Efter diskussion kom styrelsen fram till
att ha ett fokusområde per styrelsemöte är det som kommer användas. Vilket
fokusområde som ska diskuteras bestäms på mötet innan och Magnus tar då fram
material att jobba med. Nästa möte är fokusområdet kommunikation.
§ 6 Sammankomster
Styrelsehelg
Det blir en styrelsehelg i samband med lång-DM
Årsstämmor
Johan har deltagit vid fyra årsstämmor och kan nu rapportera att sammanslagningen till
VGIF är klar
§ 11 Rapporter
Ungdomskommittén
Pontus och Filip ger en rapport om läget med USM-truppen. Upptakten har precis ägt
rum i Borås med 31 av 35 deltagare på plats.
O-CAMP-ledarna har snart nästa träff, då ska även alla anmälningar vara inne, 17/5 är
sista anmälan.
Magnus rapporterar att årets konfirmationsläger har haft andra träff söndag 2 april, alla
konfirmander på plats.
Tävlingskommittén
Arbetet med att fastställa långtidsprogrammet för DM fortgår, en remis har skickats ut,
inväntar bara svar på den sen ska det vara klart och programmet kan skickas ut.
Tävlingsbeskattning
Magnus går igenom Västergötlands förslag till ny tävlingsbeskattning, förslaget
diskuteras, framförallt höjs frågan om kostnaden för efteranmälan i öppen klass och
kvaliteten på Elit-tävlingar.
Styrelsen beslutar
att gå på Magnus förslag och skicka med det till vidare utredning.
Personal/kansli
Det är klart att Göteborgs OF hyr Nina på 20%, därav kommer Nina gå upp till 70% för
Västergötland. Nina kommer även ta lönehanteringen och den tjänsten kommer hyras ut
till parasport och ishockey.
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16/5 kommer det vara en personaldag där även Johan kommer medverka och hålla
utvecklingssamtal
§ 13 Projekt m.m.
UngOteket
Fortskrider enligt plan. Den grafiska profilen, hemsidan och marknadsföringsmaterial
arbetas med av Mebia. 29/5 kommer styrgruppen ha en träff och den 16/5 kommer det
vara en träff med en revisor.
Hitta Ut
Slutrapporten är klar och godkänd. Pengar är på väg in.
Arrangemangsutveckling – U10mila
Ingen aktivitet just nu
VOJS
SM-lägret har stängt anmälan och det är Hestra som åker med ett tiotal andra juniorer
från Västergötland.
Team Sportia League
Tredje deltävlingen avgjord. Oklart vad som händer nästa år, osäkert om Team Sportia
kommer vara kvar som sponsor.
§ 14 Ekonomi
VIF-anslag
Klartecken för modellen och utbetalning på gång.
§ 15 PR & Media
Nyhetsbrev
538 personer fick det senaste nyhetsbrevet från VOF och 302 personer har öppnat
brevet. Det är en minskning sedan föregående möte.
Hemsidan
Inget nytt diskuterades på mötet
Facebook
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531 personer gillar i dagsläget i förbundets Facebook-sida. Det är en minskning med 9
personer sedan förra mötet.
Twitter
87 personer följer i dagsläget förbundets Twitterkonto. Det är oförändrat sedan förra
mötet.
Instagram
180 personer följer i dagsläget förbundets Instagramkonto. Det är en ökning med 11
personer sedan förra mötet.
§ 16 Skrivelser att behandla
Johan rapporterar att valberedningen har hittat en person till den saknade platsen. Det är
Nina Gumaelius
§ 17 Övriga frågor
O-Ringen 202X – inget nytt
Konsulentträff i maj med SOFT, Bertil, Magnus och Hanna åker.
Magnus berättar att han har fått frågan från Bohuslän-Dal om att komma och berätta om
arbete med SISU. Bohuslän-Dal kommer betala Magnus.

§ 18 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i samband med O-camp i Borås, tisdag 20 juni. Mötet kommer
då börja 18:00
§ 19 Mötets avslutande
Johan avslutar mötet kl. 20:58

Vid protokollet

Justeras

PONTUS KARLSSON
Sekreterare

JOHAN TÖRNROTH
Ordförande

Filip Karlsson
Protokolljusterare
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