
ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 
 
Protokoll för Östergötlands OF:s 63:e årsmöte  
10 mars 2011  
i Ryttargårdskyrkan, Linköping 

 

 

 1 (4) 

 
Vice ordförande Thomas Kleist hälsade alla välkomna, eftersom förbundets ordförande 
Karin Östlin hade förhinder på grund av arbetsresa. Han inledde med prisutdelningar; 
utöver de priser som är förtecknade i årsberättelsen tilldelades Per Magnusson utmärkelsen 
Årets ledare 2010; Johnny Wallinge, OK Kolmården, fick motta förbundets standar för sin 
mångåriga verksamhet som busschaufför och medhjälpare vid östgötaungdomarnas resor. 
  

§ 1.  Mötets öppnande 
Thomas Kleist förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2.  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
Upprop och granskning av fullmakter genomfördes. Röstlängden fastställdes till 19 
röstberättigade ombud. Därutöver deltog 17 personer från föreningar, styrelse, 
valberedning, mm. Bilaga 1 

§ 3.  Fastställande av föredragningslista   
Den föreslagna dagordningen fastställdes. Handlingar, se bilaga 2 

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet ansågs vara behörigt utlyst. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Eva-Lena Frick och till sekreterare Lennart Sturesson. 

§ 6.  Val av protokolljusterare  
Till protokolljusterare valdes Liz Bergström, GoIF Tjalve, och Erik Helander, IFK 
Linköping. 

§ 7. Val av rösträknare 
Till rösträknare utsågs protokolljusterarna. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Se bilaga 2 

§ 9. Styrelsens årsredovisning 
Årsredovisningen med resultaträkning och balansräkning godkändes. Se bilaga 2 

§ 10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Monika Lundqvist. Bilaga 3 

§ 11. Ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning 
Med revisorernas tillstyrkan beviljade årsmötet den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 
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§ 12. Förslag från styrelsen eller revisorerna.  

 a) Styrelsens förslag till stadgeändring 
Styrelsen hade föreslagit ändringar i stadgarnas 20 och 13 §§ innebärande möjlig utökning 
av styrelsen med två ledamöter och möjlighet att välja suppleanter. Se bilaga 2  
Årsmötet beslöt med acklamation  
– att anta de av styrelsen föreslagna ändringarna i stadgarna med lydelsen 

13 § Föredragningslista 
--- 
16. Val av förbundets ordförande, för tiden till och med nästkommande 
ordinarie OF-möte. 
17. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i 20 §. 
18. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid 
av ett år. 
--- 
Därefter ändrad numrering: 18 blir 19 osv. 
--- 
20 § 
Sammansättning m m 
OF-styrelsen består av OF-ordföranden och fyra eller sex övriga ledamöter. 
Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två 
år. Av de övriga ledamöterna väljs varje år hälften. Styrelsen skall bestå av 
kvinnor och män. 
Styrelsen utser bland de av OF-möte valda ledamöterna en vice ordförande 
och tillsätter vid behov sekreterare och kassör. 
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av OF-mötet fastställd 
turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i 
dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande OF-möte. 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte 
rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 
Denna får utses till befattning inom styrelsen. 

samt  
– att förklara denna paragraf i protokollet omedelbart justerad. 

 b) Styrelsens förslag att vid DM utdelas plakett i klasserna HD35 och äldre endast 
till segrare 
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att  Se bilaga 2 
– i klasserna HD35 och äldre utdelas endast Guldplakett. I ungdoms-, junior- och 
seniorklasser utdelas som tidigare även Silver- och Bronsplaketter.  

c) Förslag till ändring i styrdokumentet Verksamhetsmål och ansvarsområden 
(DM i banläggning stryks).   
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag  Se bilaga 2 
– att följande text tas bort i styrdokumentet Verksamhetsmål och ansvarsområden, under 
rubriken Arrangemangskommittén, avsnittet Övriga uppgifter i arrangemang: 

• handlägga DM i banläggning. Bedömning sker enligt rullande schema av nästa års arrangör av 
DM långdistans. 
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§13. Behandling av motioner  
Inga motioner fanns att ta ställning till. 

§ 14. Fastställande av Verksamhetsplan och budgetkommentarer för 2010. 
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till ”Verksamhetsplan och budgetkommentarer 
2011” Se Bilaga 2 

§ 15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av 
inkomst- och utgiftsstat för 2011. 

Årsmötet beslutade att ingen årsavgift ska utgå till ÖOF. 
Årsmötets fastställde av styrelsen föreslagen budget för 2011. Se Bilaga 2 

§ 16. Val av styrelseordförande 
Efter att Karin Östlin avsagt sig omval hade valberedningen hade inte lyckats hitta någon 
person som var villig att ställa upp som ordförande. I diskussion föreslogs dels Björn 
Karlsson som är sammankallande i arrangemangskommittén, dels nuvarande vice 
ordförande Thomas Kleist. Vidare diskuterades att starta en process för att utveckla 
föreningsarbetet i distriktet för att undvika samma problem i framtiden. Thomas var villig 
att åta sig ordförandeskapet som en övergångslösning under ett år. 
Beslut: 
Årsmötet valde Thomas Kleist, Mjölby OK, till ordförande för ett år. 
Årsmötet hemställde till styrelsen att sätta igång en förändringsprocess. 

§17. Val av styrelseledamöter 
Till ledamöter för en tid av två år omvaldes Bengt-Ove Blomkvist, Björkfors GoIF, och 
nyvaldes Björn Karlsson, OK Denseln.  
Till suppleant för en tid av ett år valdes Torgny Faxén, Linköpings OK. 

§ 18. Val av revisorer 
Till revisor för 2011 omvaldes Monika Lundqvist, Skogspojkarnas OK. 
Till revisorssuppleant omvaldes Leif-Åke Karlsson, Linköpings AIK. 

§19.  Val av ombud till ÖIF årsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud. 

§ 20. Val av ombud till SOFT:s förbundsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud. 

§ 21. Val av valberedning 
Marianne Nyman framförde att hon inte står till förfogande som valberedare. Sonja 
Hansson ,östra delen av distriktet, kan tänka sig uppdraget. Ingen nominerades för centrala 
eller västra delarna. 
På förslag av Lennart Sturesson ajournerades årsmötet i 10 minuter för att regionvis 
diskutera valberedare. När ordföranden återupptog förhandlingarna hade varje region ett 
förslag, Marianne Nyman stod åter till förfogande och dessutom fanns förslag till två yngre 
personer som suppleanter, vilka dock ej var tillfrågade. 
Till valberedning valdes 
Marianne Nyman, Linköpings OK (centrala delen), tillika sammankallande, 
Sonja Hansson, GoIF Tjalve (östra delen), 
Staffan Runtegen, Boxholms OK (västra delen). 
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Till supppleanter valdes, under förutsättning att de accepterar uppdraget, 
Sara Forsberg, OK Kolmården, 
Markus Olofsson, OK Kolmården 

§ 22.  Avslutning 
Eva-Lena Frick tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötesförhandlingarna och 
överlämnade ordförandeklubban till ÖOF:s nyvalde ordförande Thomas Kleist, som 
tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Efter förhandlingarna berättade Mia Lindberg, Boxholms OK och SOFT:s styrelse om 
aktuella frågor i SOFT och besvarade frågor om förbundets arbete. 
 
Vid protokollet  
 
 
Lennart Sturesson    
Sekreterare   
 
Justeras 
 
Eva-Lena Frick 
Mötesordförande 
 
 
Liz Bergström  Erik Helander 
Protokolljusterare  Protokolljusterare 


