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Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Thomas Kleist, Lennart Sturesson. 
Övriga: Björn Karlsson, Arragemang, Torgny Faxén, Ungdom. 
Förhinder anmält av B-O Blomkvist och Lena Fröberg. 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin hälsade styrelsen och Margaretha Sandberg, 
Civilförsvarsförbundet, välkommna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Hjärtstartare 
Margaretha Sandberg redogjorde för dels den hjärtstartare av fabrikat Laerdal som 
förbundet säljer för 15 000 kr, dels för de akutgrupper om två personer som kan anlitas vid 
tävlingar för 250 kr/tim samt resa och måltid. Hon förordade för vår del akutgrupper. 
Diskussion: Efter att Sandberg tackat för sig diskuterades alternativen. Akutgrupper synes 
vara en rimlig lösning vid alla tävlingar utom stora budkavlar som 43-kavlen, DM-kavle  
och Kolmårdskavlen. 
Beslut: Lennart undersöker om det är möjligt att hyra hjärtstartare vid större budkavlar. I 
så fall rekommenderas klubbar i övrigt anlita akutgrupp, varvid ÖOF står för halva 
kostnaden. Beslutet konfirmeras av styrelsen via e-post. 
Beslut efter e-postdiskussion: Det är möjligt med en speciallösning för enbart 43-kavlen 
och bara för 2010. Styrelsen beslutar erbjuda klubbarna att svara för halva kostnaden vid 
tävlingar under 2010, varefter en utvärdering görs inför en permanent lösning. 

§ 3 . Dagordning, föregående protokoll 
Utsänd föredragningslista godkändes Bilaga 1 
Protokoll från styrelsemöte nr 4, 2010-04–12 godkändes. 

§ 4. Ansökan O-Ringen 2015/16 
Thomas Kleist och Kjell Holmström har skrivit förslag till ansökan med C-ort 
Valdemarsvik. Nyckelordet är skärgårdsmiljö med tre etapper på gångavstånd, en i 
Gryt och en etapp samt sprint i Söderköping. Klubbarna i Tjustalliansen har inbjudits 
att delta i arrangemanget. Bilaga 2 
Beslut: Föreliggande förslag presenteras för ordförandekonferensen 26/5 och om den 
uttalar sig positivt skickas den efter redigering till O-Ringens styrelse. 

§ 5. Valberedning  
Lennart rapporterade att Marianne Nyman inte fått några förslag till valberedare från 
område Väst eller Öst. Karin stöter på Marianne och klubbarna. 
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§ 6. Rapporter, skrivelser 
a) Ungdom 

Verksamhet enligt planer med USM-läger och konfirmationsläger, 
konfirmation midsommardagen. 

b) Juniorverksamhet 
Fungerar utan samordnare. Pia Gustafsson, LOK, planerar resa till Avesta 
i september med budgeterade medel. Två gemensamma träningar 
genomförda, Frida Aspnäs föreläsning för Tjalve och Stjärnorp. 

c) Arrangemang 
Enligt planering. Ansökning om tävlingar lämnas in senast 30 juni. 
Direktiv för tävlingar och vårstopp har gått ut. 
Ingen har sökt om att arrangera GM 2012. 

d) Naturpasset 
Lena Fröberg har lämnat skriftlig rapport.  Bilaga 3 

e) Riksidrottsförbundet 
Det är ny webbadress till N3 administrativa system. 

f) Årsmöte ÖIF och SISU 
Karin och Thomas rapporterar att inga stora frågor behandlades. Samma 
styrelse valdes för båda föreningarna med Conny Öhman som ny 
ordförande. 

g) SDF-anslag 
Svar om ÖOF:s ungdomsaktiviteter enligt Torgnys förslag. Bilaga 4 

h) Rankingansvarig 
Karin undersöker Softs krav. 

i) Idrottslyftet 
Ansökan inlämnad, ännu inget svar. 

j) Styrelsekonferens Gotland 
Karin preliminärbokar för 8–10 personer. 

k) 10-MILA och natt-SM 
Två värdetävlingar har arrangerats under våren. Finspång, Denseln och 
TGOK gratuleras till bra arrangemang. 

l) SOFT:s regelarbete 
Karin och Björn har anmält sig till referensgruppen för nya regler. Ingen 
träff har anordnats ännu. 

§ 7. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

§ 8. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte 
måndag 16 augusti. Aktivitetslista justerades.  Bilaga 5 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Karin Östlin 
Sekreterare Ordförande 


