Protokoll SGA möte 01/2021
Datum:

2021-05-08

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:

Jonas Öhman, Ordförande
Lars Mörnborg, Ledamot Bilorientering
Kenneth Söderqvist SGA Uppland
Mathias Fredrixon SGA Göteborg
Hans-Eric Haraldsson SGA Västra
Torsten Cordes SGA Småland
Susann Holmberg SGA Skåne
Daniel Mörnborg, Adjungerad Ungdom
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Mötets öppnande,
Val av ordförande till dagens möte
Fastställande av dagordning
Regler
Utvärdering av 2020 års tävlingar
Framtidens mästerskapstävlingar
Nya aktiva till sporten
Nybörjartävlingar, svårighetsgrad numrerat/onumrerat?
Övriga frågor
Mötets avslutande

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar övriga mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2

Val av ordförande till dagens möte.
Jonas Öhman valdes enhälligt till ordförande.

§3

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§4

Regler
Lars M redogjorde för årets regeländringar som endast orsakades av ändrade gemensamma
regler samt när det gäller mästerskapsreglerna antalet ingående tävlingar.

§5

Utvärdering av 2020 års tävlingar
Under 2020 utfördes tävlingar både i södra och mellersta delarna av landet, alla var enligt
deltagarnas åsikter bra tävlingar. Ny som arrangör nämndes Ryds MK som gjort en väldigt
bra tävling.

§6

Framtidens mästerskapstävlingar
Mathias aviserade att Mölndal planerar att arrangera SM 22/10-22. En annan klubb för
diskussion med Jonas om att få arrangera mästerskap om något år.
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§7

Nya aktiva till sporten
Förslag om att locka fler yngre deltagare genom att förtydliga och uppmuntra användandet
av ”appar” som hjälpmedel och komplement vid tävlingar för nybörjare och C-åkare, (även
med kartvisning).
Fler tävlingar av typen ”Map-race” som Mölndal anordnade för ett antal år sedan, dvs
linjeorientering och skissorientering av mycket lätt karaktär.
Locka ungdomar genom att bjuda in A-traktorer att vara med samt kontakt med
orienteringsklubbarna.

§8

Nybörjartävlingar, svårighetsgrad numrerat/onumrerat?
Nybörjartävlingar bör vara mycket enkla med tydliga kartor och ganska korta.
I södra Sverige är alla tävlingar som regel onumrerade medan det I Uppland är numrerat för
nybörjare och C samt onumrerat för A och B, (nybörjarna har även skyltens kontrollsiffra i
körordern för att lättare veta var dom befinner sig).
Mölndal kommer att prova den varianten på sin tävling i höst.

§9

Övriga frågor
Torsten Cordes som ansvarat för deltagarförteckning över aktiva samt
uppklassningslistan önskade nytt förtroende för detta arbete. Utskottet bifaller detta
då det skötts på ett utomordentligt sätt av Torsten.
Förslaget att utskottet ska låta kontakten med klubbarna gå via respektive SGA
mottogs blandat av SGA-ledamöterna. Inget beslut togs i frågan.
Förslag om fler SGA möten per år via ”Teams”, gärna någon vardagskväll. Utskottet
är inte främmande för förslaget.
Förslag att samtliga protokoll ska skickas till SGA med motivering att flertalet
medlemmar inte vet var dom kan hitta protokollen.
SBF.se är Bilsportförbundets officiella sida där alla aktuella uppgifter som regler,
formulär, kontaktuppgifter, protokoll med mera finns, är det en fördel om de aktiva
inom sporten själva lär sig var de kan ta till sig den information de behöver.

§ 10

Mötets avslutande
Jonas Öhman tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

________________________
Lars Mörnborg

Protokoll justerat av:

________________________
Daniel Mörnborg
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