Protokoll fört vid Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f:s ordinarie höstmöte lördagen den 17
november 2018.

Vid förbundets höstmöte behandlades följande ärenden:
1) Mötets öppnande
Förbundsordförande Kaj-Olof Lindgren öppnade mötet kl. 17.45 och hälsade alla välkomna.

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslut:
Till mötesordförande valdes Kaj-Olof Lindgren. Anna Jacobson valdes till sekreterare.

3) Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Beslut:
Konstaterades att mötet är stadgeenligt sammankallat och
har beslutsförhet.
4) Fastställande av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan fastställdes.
5) Val av två (2) protokolljusterare
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Ann-Sofie Sundelin och Eva-Lotte Myrskog

6) Verksamhetsplan och budget för följande kalenderår 2019.
Grenchefen Tarja Krum presenterade verksamhetsplanen och budgeten för 2019. De är som bilagda
protokollet. Förbundets vision är att erbjuda ”Orientering i Svenskfinland – på alla nivåer.” De nya
träningsgrupperna diskuterades och det framkom att några enstaka idrottare varit mycket besvikna då
de fallit bort från grupperna. När det gäller FM-sprintstafetten, föreslogs det att om FSO har
förbundslag, FSO borde betala startavgifterna. Det är inte ännu klart vilken typ av lag det ska vara nästa
år. När det gäller att anskaffa gps-enheter föreslogs det att idrottarna själva skaffar sig en enhet,
eftersom de redan nu gör det. I stället för gps utrustning föreslogs det att EMIT TFP (Touch-Free Pro)
utrustning skaffas för att våra orienterare kan förbättra sitt stämplande.
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Beslut:
Verksamhetsplanen och budgeten för 2019 godkändes.

7) Val av ordförande för två (2) år, inte i år
8) Val av vice ordförande för två (2) år, inte i år
9) Val av tre (3) styrelsemedlemmar för två (2) år
Tom Björklund
Eva-Lotte Myrskog
Jan Torrkulla
är i tur att avgå. Samtliga ställer upp för nyval. Inga andra kandidater.
Beslut:
Beslöts välja Tom Björklund, Eva-Lotte Myrskog och Jan Torrkulla till styrelsemedlemmar för två år.

10) Val av personliga suppleanter för två (2) år för de i föregående punkt valda
styrelsemedlemmarna
Nicklas Enlund
Martin Slotte
är i tur att avgå. Båda ställer upp för nyval. Virpi Snickars kan ställa upp som suppleant. Inga andra
kandidater.
Beslut:
Beslöts välja Nicklas Enlund, Martin Slotte och Virpi Snickars till suppleanter för två år.

11) Val av valberedningsnämnd om mötet så besluter, bestående av en (1) representant från
respektive delregion
Ordförande Kaj-Olof Lindgren meddelade att han inte är till förfogande efter att hans mandat går ut
2019 och föreslog att en valberedningsnämnd bildas för att söka en ny ordförande för 2020 och 2021.
Beslut:
En valberedningsnämnd bildas. Lämpliga personer söks från varje region. Anna Jacobson sammankallar
en grupp som ska hitta lämpliga personer för nämnden.
12) Val av två (2) revisorer och två (2) suppleanter för dem
FSI söker nya revisorer för nästa år. Förslag: FSO tar beslutet att ha samma revisorer som FSI.
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Beslut:
Förslaget godkändes.
13) Fastställande av föreningarnas medlemsavgift för följande kalenderår 2019.
Förslag: 120 euro som tidigare.
Beslut:
Förslaget godkändes.

14) Fastställande av understödjande medlemmars medlemsoch årsavgift för följande kalenderår 2019.
Förslag: 120 euro som tidigare.
Beslut:
Förslaget godkändes.

15) Behandling av övriga av förbundsstyrelsen till höstmötet hänskjutna ärenden.
Konstaterades att inga ärenden anmälts.
16) Behandling av frågor, som från medlemsförening minst tre (3) veckor före mötet skriftligen
anmälts för förbundet.
Konstaterades att inga ärenden anmälts..
17) Övriga ärenden
Eva-Lotte Myrskog har länge varit mycket engagerad i föreningsarbete och i FSO:s arbete. Eva-Lotte
tilldelades FSO:s tjänstemärke nr 433.
18) Mötets avslutande
Ordförande Kaj-Olof Lindgren avslutade mötet kl. 18.36 med att tacka alla mötesdeltagande för ett
aktivt möte och att önska alla en god fortsättning på året.
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