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Protokoll
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund
Nr 4 - 2020
Datum: 2020-06-16
Tid: 18:00
Plats: Västergötland, online
Närvarande
Ledamöter

Suppleant
SISU Konsulent
Verksamhetsledare

§1

Frånvarande
Ledamot
Suppleant

Johan Törnroth
Pontus Karlsson
Johanna Hallqvist
Filip Karlsson
Johan Larsson
Magnus Södervall
Annika Repo Wallman
Lena Freden
Magnus Sundmark

Sofia Gumaelius
Eva Hägnander

Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Johan kl. 18:10.

§2

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§3

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Magnus Södervall till protokolljusterare.

§4

Föregående protokoll

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

§5

Coronaläget

Magnus uppdaterar om läget för orienteringen. Det uteblivna tävlandet påverkar ekonomin
negativt. Statligt stöd till föreningar fördelade och besked om statligt stöd till VOF kommer
presenteras senare ikväll. Nya initiativ bland klubbarna ger nya träningsmöjligheter.
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§6

Projekt m.m.

Kretstränarprojekt:
Detta har fungerat bra, förhoppningen är att det fortsätter likt tidigare till hösten.
KlubbInk:
Inget nytt, kompletterat med påskrivna protokoll.
Ungoteket:
Har fått ett ja till att omfördela kostnaderna dock bara en förlängning om 4 månader. Det har
nyligen varit ett styrelsemöte. Man har även investerat i reklammaterial för att kunna sprida
material till övriga distrikt.
Föreningsutvecklingsprojektet:
Magnus har gjort färdigt materialet.

§7

Sammankomster

SOFT tävlingsmöte 9/6
Informationsmöte där SOFT berättade om kommande tävlingar och hur det kan fungera trots
begränsningar, Magnus och Uno närvarade för VOF’s räkning. Här var även en diskussion om
hur man ska hantera de personer som är 70+. Gällande DM får distrikten bestämma själva.
SOFT ordförandemöte 16/6
Detta ägde rum senare under kvällen.
VG IF SISU årstämma
Planerat till 18 augusti, en från BdOF och en GOF, Magnus bevakar om det är något specifikt
som är av intresse för VOF och orienteringen.
Styrelsehelg:
Osäkert hur det blir med helgen. 12-13/9 alternativt 29-30/8.
SDF konferens
16-17/10, inbjudan ute, äger rum i Vänersborg som inkluderar föreläsningar, diskussioner och
övernattning.
Förbundsmöte:
Är i november om det blir av
Föreningsledarkonferens:
Ska vi ha en egen? Ett förslag är att hålla den i november antingen digitalt eller fysiskt.

§8

Rapporter

Kartkommittén:
Hade möte 1/7, USM-kartororna var godkända. Kartkommittén har nu bättre kontroll på kartorna inför SM i Borås. Dispens har givits till OK Klyftamos tävling 16/8 för ändring av kartskala.
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Det diskuteras om det ska finnas ett register för MTB-O kartor, detta är något som SOFT får
besluta om.
Tävlingskommittén:
Hade möte 1/6, nästa är 12/8 som digitalt möte och efter det 7/9. Övergångsperioden för den
nya klassindelningen är förlängd. Ansökan om tävling 2021 är flyttad till 31/8. Pre-O arrangeras i liten skala. Gällande MTB-O är mycket inställt och något DM är ej planerat. Frågan
om det är möjligt att förlänga behörigheten för banläggarkort, det skulle skapa mycket administration. Frågor gällande coronahanteringen i distriktet så samordnar Uno Magnusson allt.
Utgångspunkten är att VOF förhåller sig till SOFT’s rekommendationer. Alla tävlingar fram
till OK Klyftamo 16/8 är inställda. Några flyttade tävlingar till hösten. Gällande DM pågår
diskussioner.
Ungdomskommittén:
Västgötatoppen är inställd/uppskjuten, 17/8 tas nytt beslut. O-Camp är inställt för, när det
ställdes in var 119 ungdomar anmälda. Västgötatruppen startar sin verksamhet 27/6 och sen
följer träningsdagar (1/8 och 15/8), första träffen är uppdelad i två grupper. Det har varit
möjligt att beställa tröjor och jackor, detta var uppskattat. Konfirmationslägret är igång, Filip
Södervall och Gabriel Blad är ledare. 12 deltagare varav 5 från orienteringen. Inbjudan till 2021
är publicerad. Det bli ingen verksamhet för 13-16 förutom kanske resan till Daladubbeln. Bra
dialog med ansvariga ledare.
Personal/kansli:
Semester för Magnus vecka 26-28 + 30 + 32. Bertil har vecka 27-31 och Nina vecka 28-31.
Förändringar i huset, det var husmöte 12/5 och 11/6. Eftersom många från SISU är borta leder
det till många tomma platser.
Anställningsläget nu och förslag på plan framöver från Magnus:
Magnus 100 % (80% VOF och 20% Ungoteket), permitterad på 40 % 11/5-10/9, detta kan
ändras. Nina är nu anställd 75% (25% GOF 15% Ungoteket + 35% vof), planen var att hon går
ner på 50% från 1/7 men eftersom Ungoteket förlängs fortsätter hon på 75% tillsvidare. Bertil
är nu anställd 50%, planen var att han går ner på 35% från 1/7, på grund av förlägning av
Ungoteket arbetar han på 60% till 31/10. Hanna är i dagsläget anställd på 0% och föräldraledig
men kan arbeta 40% 1/9-31/10. Här kan hon hjälpa Bertil i överföringen av Ungoteket till
SOFT. En extern från SOFT på 25% för Ungoteket, ett avtal till och med 30/6 som förlängs
till 31/10.
Avgörande framöver blir hur det blir med det statliga stödet, när verksamheten kan starta och
om Klubbink beviljas eller ej.

§9

Media och marknad

Ledare från ledamöter
Filip Karlsson skriver den första ledaren.
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Hemsidan
Är uppdaterad, intressant är att det fortfarande är ungefär samma mängd trafik på hemsidan
som vanligtvis.
Nyhetsbrev
479 personer fick det senaste nyhetsbrevet från VOF och 282 personer har öppnat brevet. Förra
brevet hade 478/272.
Facebook
686 personer gillar i dagsläget i förbundets Facebook-sida. Det är en oförändrat sedan förra
mötet.
Twitter
100 personer följer i dagsläget förbundets Twitterkonto. Det är en ökning med 1 person sedan
förra mötet.
Instagram
504 personer följer i dagsläget förbundets Instagramkonto. Det är en oförändrat sedan förra
mötet. Västgötatruppens Instagramkonto har 103 följare i dagsläget.

§10

Ekonomi

Mycket lite transaktioner nu, Västgötatruppen är igång och Ungoteket rullar vidare. En ny
budgetmall håller på att skapas.
Ekonomiläget för förbundet är likt förra mötet.
Utgångsläget är + 77’, avvikelser om -160’ från missat OF stöd, inställd verksamhet ger -114’
vilket ger ett korrigerat resultat på -198’ kr.
De åtgärder som är insatta, förlängning av Ungoteket, permittering, ersättning minskade arbetsgivaravgifter ger ett nytt resultat på + 5’ kr.
En oförändrad situation i höst skulle ge ett resultat på ungefär - 19’ kr för 2020.
Klubbink är avgörande.

§11

Diskussionspunkter

Tävlingar i höst är en TK-fråga, styrelsens tycker att TK får ta beslut själva men behövs stöd
finns styrelsen till hjälp. En fråga om VOF-plagg är till för alla? Ledarna och styrelsen tycker
att kläderna är till för att skapa exklusivitet för truppdeltagare. Att föredetta deltagare har
kläderna känns rimligt.

§12

Beslutspunkter

Tävlingar i höst:
Styrelsen beslutar
att delegera besluten till TK
Anställningar:
Styrelsen beslutar
att godkänna det förslag Magnus presenterat.
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§13

Skrivelser att behandla

Inga skrivelser att behandla

§14

Övriga frågor

Vakans i valberedningen
Pontus, Johanna och Johan formar en arbetsgrupp för att ta fram en person till valberedningen.

§15

Nästa möte

Planerat till den 17/8 efter det är det 5/10, 7/12 och 18/1

§16

Mötets avslutande

Johan avslutar mötet kl. 19:50.

Vid protokollet

Justeras

Pontus Karlsson
Sekreterare

Johan Törnroth
Ordförande
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Magnus Södervall
Protokolljusterare

