Protokoll fört vid digitalt möte med VOF:s tävlingskommitté 2021-02-01
Närvarande från Tävlingskommittén: Kent Hansson, Torbjörn Löfving, Uno Magnusson, Michael Johansson
Från kartkommittén: Bo Herdersson, Anders Swedin, Jesper Sjögren
Från VOF: Magnus Sundmark
§1 Mötets öppnande.
Kent hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Förslag till dagordning.
Dagordningen godkändes.
§3 Val av protokolljusterare.
Jesper Sjögren valdes till protokolljusterare.
§4 Föregående protokoll.
OK.
§5 Kartfrågor.
SOFT:s kartkontroll. Bo rapporterade att SOFT:s kartgrupp har gjort en revidering av proceduren för
kartkontroll på nivå 1-tävling. Denna presenterades på ett möte som Niklas Wrane och Joacim Ingelsson höll i.
Övriga deltagare var kartkontrollanter och representanter för några av 2021 års nivå 1 tävlingar. Nu finns det
tre dokument. Kartkontroll och godkänd karta, Protokoll för kartkontroll samt en handledning för
kartkontrollanter. I tillämpliga delar kan dessa även användas för kontroll på lägre nivåer.
Ersättning till kartkontrollanter. Ett förslag till ekonomisk ersättning till kartkontrollanter på nivå 1 skulle
kunna regleras har tagits fram av SOFT. Detta presenterades på ovanstående möte. Detta förslag gillades inte
då det stämde dåligt med hur mycket tid som behövs för en kartkontroll. Soft ska se över förslaget och komma
med ett nytt.

§6 Handläggning under Corona-pandemin.
Uno redogjorde för arbetet som Uno och Torbjörn gjort.
Uno har skapat ett dokument med olika scenarion. Kommer att uppdateras.
Några arrangörer har börjat efterfråga information.
Vi avvaktar information från FHM i februari och 20 mars.
Digitalt möte med TK 24 februari.
§7 Tävlingsprogram 2021.
Inga förändringar.
Beslöts att DM MtbO genomförs 29/5. OK Tranan är arrangör.
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§8 Tävlingsprogram 2022.
Ansökan ska inlämnas senast 31 mars 2021. Uno har informerat DM-arrangörerna.
§9 PreO.
Fler digitala tävlingar finns tillgängliga.
§10 MtbO.
Ambitionen för MTBO-gruppen inom Soft är att det ska arrangeras en Sverige-Cup i år.
Hans är involverad som arrangörscoach för årets två första Cuptävlingar i Eskilstuna i maj.
§11 Arrangemangskonferenser
Arrangemangsträffar planeras till 1/3 i Borås och 3/3 i Vara.
Magnus förevisade förslag på inbjudan. Ingår i nyhetsbrev som är på väg ut v5.
§12 VOF utbildningshelg
Årets utbildningshelg som planerades till 6-7/2 är inställd.
Läge att fundera på utbildningar framöver,
Helgen 5-6/2 2022 är bokad på Vara folkhögskola för utbildning…
§13 Banläggarbehörigheter
Beslöts att banläggare vars banläggarkort gick ut 2020, får förlängd behörighet t.o.m. 2021.
§14 Västgötamodellen.
Västgötamodellen nyligen uppdaterad med ”Miljö och hållbarhet”, mm.
Magnus skickar till TK för granskning.
§15 Framtidsfrågor.
Tre aktuella ärenden att diskutera framöver
- Format för veckans bana.
- Format för enklare tävling, Coronaanpassad resp efter pandemin.
- Arrangemangslyftet.
§16 Mark & Vilt.
Inget nytt.
§17 Skrivelser/Rapporter.
Magnus rapporterade från styrelsen.
- Ekonomi, Budget, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan. Allt OK.
- Kretstränare i 8 av 9 kretsar
- Årsmöte 10 mars
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§18 Övriga frågor.
Diskussion ang tävlings- och bankontrollanter 2021.
Uno får i uppdrag undersöka kontrollantstatus på årets DM-tävlingar
§19 Nästa möte.
Nästa möte 24 februari 20.00. Digitalt möte.

Vid protokollet
Torbjörn Löfving

Justerat
Jesper Sjögren
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