
Mötesanteckningar IF Rigors OL-kommitté 
 

När: 1 april 2020  
Tid: 18.30-21.00 
Plats: Skype 
Närvarande: Thomas, Bernt, Jens, Emil, Terese 
Frånvarande: Olof 

Öppning 
Efter tekniskt strul med att få till en virtuell möteslösning öppnade Bernt mötet. Då COVID-19 sedan 

mötet i februari förklarats en pandemi och situationen drastiskt förändrats kommer vi mötas på 

detta sätt till dess att Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna. Situationen präglar 

orienteringssporten i stort och även IF Rigors verksamhet, vilket var huvudtemat för detta möte. 

1. Rapporter 

Inget att rapportera 

 

2. Ekonomisk rapport 

Budgeten påverkas kraftigt av inställda arrangemang ovan samt av risken att H3D kan komma att 

ställas in. Olof var ej närvarande på mötet men hade skickat förslag till justering av budgeten för 

2020. Några justeringar föreslogs som Bernt tar med tillbaka till Olof: 

 Jukkola är inställt, 25-manna än så länge kvar – föreslår att justera ner konto 3053 något 

(egenavgift tävlingsresor) 

 Intäkter övriga aktiviteter behöver justeras ner ytterligare (var ursprungligen 31000kr 

men det enda som återstår är älgspillningsinventeringen som är avslutad och ger ca 

8000kr) 

 Kommunens kartbidrag för H3D är beviljat och ger 80000kr till IF Rigor. 

 Beslut: ingen subvention under 2020 för startavgifter till Barn och Ungdom. 

 

3. Arrangemang 

Inställda arrangemang: Kosläpp och Göteborgsvarvet är inställt 2020 – Kungsbackaloppet är 

tillsvidare inställt men kan komma att köras under hösten beroende på hur situationen med 

COVID-19 utvecklas.  

 

Kvarstående, planerade arrangemang 2020: U-serien, KM, H3D och trailloppet ligger tills vidare 

kvar men alla inser att sannolikheten för att kunna genomföra dessa arrangemang är låg. 

Nuvarande begränsning från Folkhälsomyndigheten ligger på max 50 personer. Om H3D blir 

inställt är det kritiskt att vi snarast får besked om arrangemanget flyttas till 2021 eller om vi får 

vänta till 2024 – det förstnämnda verkar mest troligt. Beslut om detta påverkar planering för DM-

tävlingarna som också ligger justerade efter hur klubbarna arrangerar H3D. Bernt tar detta 

tillbaka till HOF för besked, då det även påverkar samarrangemang med Uven enligt nedan. 

 

Arrangemang 2021/2022 

Västkustens indoor är planerad för januari 2021 och ligger kvar. Tävlingen kommer att hållas i 

Aranäsgymnasiet.  

Rigor-Uven dubbeln 2021: Då Uvens natt-DM och medel-tävling i mars i år ställdes in vill de köra 

Natt-DM i höst och Medeluven våren 2021. Tidigare var planeringen att ha samarrangemang 



med Rigor i aug-21 vilket skulle inkludera medel-DM. Uven vill då flytta Rigor-Uven-dubbeln till 

2022 istället. Det beslutades att inte ge besked till Uven ännu då alltsammans hänger ihop med 

hur HOF beslutar om H3D och DM-tävlingarna.  

Göteborgsvarvet Marathon 2021 19 september 2021: Är en bra inkomstkälla men än så länge har 

bara intresseförfrågan gått ut. 

 

4. Idéer till nya inkomstkällor 2020  

Kjell Jeppsson kommer att ansvara för Naturpass vid både Rigortorpet och i centrala Kungsbacka. 

Bernt anmäler detta till Naturpasset.se. Försäljning primärt via Turistbyrån men det kan även bli 

att Ungdomskommittén tillfrågas om att knacka dörr som man framgångsrikt gjorde för 10-talet 

år sedan.  

Även förslag om att sätta upp en ”fast” poängpromenad runt Rigortorpet, där man betalar med 

swish och mailar in sina svar. Lottade priser med jämna mellanrum där frågorna också byts ut. 

 

5. COVID-19-kommunikation på IF Rigors (interna) facebook-sida 

Följande kommer Bernt kommunicera via Facebook: 

- Träningsfikan inställd (dusch/omklädning öppet tillsvidare) 

-Ingen subventionering av startavgift för barn/ungdom under 2020 

-Påminna/informera om den frivilliga träningsavgiften för alla aktiva vuxna  

 

 

6. Vårens möte 

Tillsvidare kommer mötena ske virtuellt antingen via Skype eller MS Teams: 

 20 april  

 1 juni  


