Styrelseprotokoll VOF 2019-06-18
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Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund
Nr 4 - 2019
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Tid: 18:00
Plats: Ursands Camping, Vänersborg
Närvarande
Ledamöter

Suppleanter
Konsulent
Verksamhetsledare

Frånvarande
Konsulent
Kanslist

Johan Törnroth
Pontus Karlsson
Sofia Gustafsson
Johanna Hallqvist
Filip Karlsson
Johan Larsson
Sofia Gumaelius
Eva Hägnander
Magnus Södervall
Bertil Åkesson
Magnus Sundmark

Hanna Nordlöf
Nina Olsson

Innan mötet berättar Tindra och Arvid från O-CAMP-ledningen om årets läger. Lägret flyter
på bra utan större problem.

§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 Karlsson till protokolljusterare.

§4

Föregående protokoll

Johan går igenom föregående protokoll.
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
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§5

Rapporter

Kartkommittén:
Har haft möte 10/6.
Tävlingskommittén:
Möte 10/6. Programmet för 2020 är i princip klart. Långtidsplanen för DM ska justeras från
2023. Tävlingskommittén kommer ha en processdag 7/9 parallellt med den styrelsen har. Styrelsen diskuterar att föreningar inte är konsekventa angående att ta ut efteranmälnigsavgift för
öppen motion, detta är något som det inkommit synpunkter på. Västgötamodellen ska uppdateras. TK funderar även på om VOF ska skriva en motion till förbundsmötet angående att det
ska vara bättre ekonomiska villkor för långdistansarrangörer. TK är fortfarande i behov av 3
till 4 nya funktionärer.
Ungdomskommittén: O-CAMP pågår just nu, flyter på bra. Konfirmationslägret har också
startat upp för året, det nya upplägget verkar fungera bra. Det är beslutat att det blir i princip
lika nästa år med skillnaden att lägret blir för 15- och 16-åringar istället för 14- och 15-åringar.
GM 2019 kommer ha ett annat upplägg då det är på hemmaplan, Borås. Deltagarna får ta
sig dit själva och så blir det gemensamt efter sprinten. Bra om både ungdomar och juniorer
anmäler sig via västergötlands anmälningsformulär så att de kan springa individuellt och stafett för VOF. USM – truppen, en lägerplats till USM-lägret är nu bokad i Målilla. O-Ringenträff
nästa händelse för truppen. Bagheera-stafetten, VOF har 3 lag, dessa lag har lottats ihop då
syftet med stafetten ska vara att få så många lag som möjligt. Aktiv 13.14 har också de en
träff på O-Ringen. VOJS – Markbygden och Hagen kommer att ha en träningssamling i Idre,
närvarande uppmanas att motivera juniorerna till att deltaga på GM.
Personal/kansli:
Personalmöte 27/5 Konsulentdagar 3-4/6, ett tema var inkludering där SISU Riks föreläste
samt ledde diskussion i ämnet. Den nya utvecklingsplanen är klar. Det var även ett samtal
om en ny syn på träning och tävling med stöd av den nya undersökningen som kommit från
SOFT. Några idéer kom upp som till exempel att ha olika moment under banan för att ha fler
saker att göra. Ungdomsbanorna kan vara för lätta, det vill säga spannet på banor används för
dåligt. Det finns i dagsläget kortklass som kanske borde utnyttjas mer. Det finns massvis med
webutbildningar från SISU, hur ska dessa användas inom orienteringen? Ungoteket hade egen
punkt utan att Västergötland engagerat sig vilket får ses som ett tecken att SOFT är villiga
att driva Ungoteket vidare.
Medarbetarsamtal 13/6 med Hanna och Nina, Bertil ska ha sitt i höst. Anställnigsplanen från
som presenterades förra mötet är klar. Semestrar på kansliet v26-31. Det kommer vara en
kontorsplats på kansliet ledig eftersom Hanna slutar. Magnus undersöker möjligheten för att
byta. Den nya eposten används nu, namn.vof@vgidrott.se.

§6

Sammankomster

Styrelsehelgen 2019
Planen är att deltaga vid Pre-O DM och bo i IK Gandviks klubbstuga, temat för helgen jobbar Johan och Magnus vidare på. Temat på Lång-DM tycker styrelsen ska vara statisktik om
jämställdhet i våra arrangemang.
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Föreningsledarkonferens
Ska vi ha en sådan i höst? Styrelsen diskuterar tänkbara teman.
Styrelsen beslutar
att det ska vara en föreningsledarkonferens i höst med tema rekrytering.

§7

Projekt m.m.

Ungoteket:
Ett avtal med SOFT är klart och ska skrivas på snart. Ungoteket ska ha en aktivitet under
O-Ringen med alla tidigare deltagare. Nästa möte är den 2/9, då utan Hanna. Anmälan till
nästa omgång stänger den 30/10. Avrapportering för år 2 är på gång.
Västgötatoppen:
Ska det investeras i leksaker till mervärdesaktiviteter? Hur ska det arrangeras? SISU kan ha
medel att ge för att implementera detta och därför bör det undersökas med klubbar om det är
något de är villiga att söka och då införa till nästa år.
Priser? Likt förra året finns ingen sponsor. Styrelsen är av åsikten att veteranerna kan få en
Frebaco-kasse och ungdomar samt juniorer får presentkort.
WOD 15-22/5:
13 föreningar i år vilket är en ökning.
13.14-USM-VOJS:
Är påbörjat för året.
Kretstränarprojekt:
Ska prioriteras att starta upp under vintern.
Föreningsutvecklingsprojektet:
Skjuter på till efter kretstränarprojektet är uppstartat.

§8

Ekonomi

Lägesrapport från Magnus. UT år 2 redovisar sitt resultat 30/6, Unionsmatchen gick +/- 0
O-CAMP ska faktureras snart. Fördelningen av VG IF anslaget är klart.

§9

Diskussionspunkter

Hantering av handlingsplanerna som skapades under processdagen. Det finns långsamma planer
och snabba planer. Flera är redan påbörjade så som att ta fram statistik från arrangemangen i
västergötland. Magnus visar webbutbildningar på SISU, styrelsen får i sommarläxa att ta dessa
utbildningar.
Ett nytt större projekt 2020? Magnus presenterar olika projekt att driva under 2020. Några
förslag är integrationsprojekt, Orientering som motion och rekreation, Skolgårdsprojekt, detta
är något som SOFT och GOF kollat på. Föreningsutvecklingsprojekt eller Kretstränarprojekt
kan vara svårt att göra dessa projekt större. Styrelsen diskuterar de olika förslagen.
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Styrelsen beslutar
att arbeta med ett integrationsprojekt 2020.

§10

Beslutspunkter

Arvoden gällande O-CAMP ledare.
Styrelsen beslutar
att AU får ta beslut om det när det kommer förslag från O-CAMP.

§11

Media och marknad

Sponsorer
CTiME, Falköpings Mejeri och Frebaco är alla sponsorer till VOF
Nyhetsbrev
489 personer fick det senaste nyhetsbrevet från VOF och 255 personer har öppnat brevet. Förra
brevet hade 493/285.
Facebook
663 personer gillar i dagsläget i förbundets Facebook-sida. Det är en ökning med 1 personer
sedan förra mötet.
Twitter
97 personer följer i dagsläget förbundets Twitterkonto. Det är en ökning med -1 personer sedan
förra mötet.
Instagram
429 personer följer i dagsläget förbundets Instagramkonto. Det är en ökning med 18 personer
sedan förra mötet.
Marknadsplan
Ledare av styrelseledamöter, nästa är Johan T i augusti.
Tävlingsannonsering:
18 tävlingar, 12 arrangörer, 6 bokningar i nuläget.
Profilering VOF:
#merskärmtid rullar på.
Hemsidan:
Ombyggd, tävlingsannonsering är inlagt.

§12

Skrivelser att behandla

Inga skrivelser att behandla
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§13

Övriga frågor

Inga övriga frågor. Två noteringar att göra: En ny ordförande i SOFT från Västergötland,
Maria Kraft Helgesson. Johan Larsson ska delta på ett ungdomsledarläger som representant för
Sverige i samband med JWOC.

§14

Nästa möte

19/8 Filip, 7-8/9 styrelsehelg, 7/10 Sofia Gumaelius, 2/12 Skövde, 20/1-20 Magnus Södervall

§15

Mötets avslutande

Johan avslutar mötet kl. 21:10.

Vid protokollet

Justeras

Pontus Karlsson
Sekreterare

Johan Törnroth
Ordförande
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Filip Karlsson
Protokolljusterare

