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Protokoll
Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund
Nr 1.5 - 2020
Datum: 2020-03-15
Tid: 13:00
Plats: Online
Närvarande
Ledamöter

Suppleant
Verksamhetsledare

§1

Frånvarande
Ledamot

Johan Törnroth
Pontus Karlsson
Sofia Gumaelius
Magnus Södervall
Johan Larsson
Eva Hägnander
Magnus Sundmark

Suppleant

Filip Karlsson
Johanna Hallqvist
Annika Repo Wallman

Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Johan kl. 13.00.

§2

Fastställande av dagordning

Johan har innan mötet skickat ut en rad beslutspunkter att gå igenom.
Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§3

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Magnus Södervall till protokolljusterare.

§4

Beslutspunkter

VOF hänvisar till SOFT:s rekommendationer angående tävlingar och arragemang på klubbnivå.
Angående kommande VOF-aktiviteter beslutar styrelsen följande:
Träningsdag Alingsås 21 mars - Ställs in.
Träningsdag Götene 28 mars - Ställs in.
Träningsdag Falköping 25 april - Ställs in.
Ungoteketträffar - Skjuts upp tillsvidare. Kansliet får i uppdrag att kika på nya datum, ett
förslag är att flytta banläggarträffen till tidpunkten för karttränarträffen.
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Västgötatoppen - Ingen poängberäkning under vårens tävlingar (möjligtvis bara DM-sprint).
Längre fram tas beslut om eventuella extra deltävlingar.
Västgötatruppens upptakt 24-26 april - Ställs in. Förhoppningsvis kan den genomföras
vid senare tillfälle.
O-CAMP:s ledarträff - Ledarna rekommenderas att inte ha någon fysisk träff utan istället
försöka finna en digital lösning och eventuellt ha flera små lokala träffar parallellt för att undvika
längre resande.
DM-natt 3 april - Ingen DM-status. Tävlingskommittén får i uppdrag att kika på förslag på
reservdatum för att genomföra DM vid senare tillfälle.
Sprint-DM + sprintstafett 17 maj - Beslut tas längre fram.
Pensionärs-OL - Alla kommande arrangemang i mars och april rekommenderas att ställas
in med hänvisning till att den äldre målgruppen tillhör riskgruppen för att drabbas hårt vid
eventuell smittspridning.
Egna möten i kommittéer/styrelsen - I den mån det går uppmanas alternativa mötesformer.
Styrelsemötet på måndag kommer att genomföras digitalt.
Personal/kansli - Utgå ifrån rekommendationer från respektive arbetsplats, t.ex. Idrottens
Hus i Skövde. Magnus, Bertil och Nina gärna får jobba hemifrån om de vill, om det fungerar
utifrån aktuella arbetsuppgifter.
Styrelsemötet på måndag kommer alltså att genomföras digitalt på distans. Vi återkommer med
mer info om hur det tekniskt kommer att gå till.

§5

Mötets avslutande

Johan avslutar mötet kl. 13:30.

Vid protokollet

Justeras

Pontus Karlsson
Sekreterare

Johan Törnroth
Ordförande

2

Magnus Södervall
Protokolljusterare

