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1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade välkommen. Dagordning godkändes. 

2. Föregående protokoll  

Mötet godkände föregående protokoll. 

3. Valberedning 

Vi saknar fortfarande någon från centrala delarna. Svårt att nominera när inte 

klubbarna kan träffas. Vi planerar vidare kommande styrelsemöte. 

4. Ekonomi  

Julia har lämnat in alla begärda dokument till banken men fortfarande inte fått tillgång 

till kontona. Björn hjälper till med kontroll av kontona tills Julia har behörighet.  

5. Skrivelser och rapporter 

a. Tiomila Möte om tävlingen är planerat till 10/6. Diskussion pågår om 

möjlighet att bara skjuta fram ett år. Verkar vara svårigheter eftersom övriga 

arrangörer har svårigheter att flytta sina arrangemang. Det är oklara roller med 

kringföreningarna som SOFT, Tiomila föreningen. I det här läget verkar 

Valdemarsvik och Hammarkinds OK riskera att inte kunna genomföra sitt 

arrangemang. Om arrangemanget inte blir av finns ett antal bra kartor som 

borde användas på ett bra sätt. SOFT ansöker om arrangemangsbidrag för att 

ersätta redan gjorda kostnader. 

b. Riktlinjer för tävlingar 150 deltagare per timme är tillåtet. VM-test och SM 

tävlingar kommer genomföras som planerat under sommaren och hösten. 

Däremot är 25-manna oklart om det går att genomföra. Från 1/7 är förslag på 

900 deltagare under förutsättning att smittspridning är låg. För att arrangera 

krävs riskanalys och utvärdering av arrangemanget. Funktionärerna räknas inte 



in i deltagarna. Ev covidfall på arrangemang ska rapporteras till 

arrangemangsansvariga i OF.  

Det pågår översyn av allmänna råden för markriktlinjerna. 

Jaktutredningen är beslutad. Bl.a. har älgjakten fått fasta datum.  

Likvärdigt tävlingsupplägg pågår möten och planering för. Det är inte 

meningen att det ska innebära merarbete, en checklista ska följas. 

IT-uppdateringar sker. 

c. Ansökningar för 2022 Det har kommit in ganska mycket ansökningar.  

Värdetävlingar, Natt SM, Swedish League och Sprint SM är planerat. 

d. Götalandsmästerskapen 2022 Fortfarande svårigheter att hitta arrangör för 

GM. En bidragande svårighet är att det ingår att arrangera sprint på fredagen 

och logi hela helgen. En lösning skulle kunna vara att preliminärboka logi på 

vandrarhem, vara flera klubbar som delar upp ansvar mellan sig. 

6. Information från ungdomskommittén   

Försöker ordna alternativ på hemmaplan till Rikslägret tillsammans med Tjalve. 

7. Mötesdatum hösten 2021 

Styrelsemöten 17/8 digitalt, 21/9 LOK-gården, 20/10 digitalt, 6/12 digitalt 

Ordförandemöte 25/11 LOK- gården, info från SOFT konferenser och ev annan info 

Styrelsekonferens pratar vi vidare om på styrelsemötet i augusti. 

8. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

9. Mötets avslutande 

Lena tackade för bra samtal och gott fika och förklarade mötet avslutat. 

  

 

…………………………………..           ………………………………………….. 

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

Fika ansvarig 21/9 Bengt-Ove 


