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Närvarande: 31 personer representerande 18 klubbar och styrelsen (se bilaga). 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Kleist hälsade välkommen och förklarade konferensen öppnad. 
Utsänd förslag till dagordning godkändes. 

2. O-Ringen 2016/17 
Thomas Kleist redogjorde för en del av turerna när SOFT avslagit ÖOF:s ansökan för 
O-Ringen 2016 med C-ort Valdemarsvik. Dalarna kom in sent med ansökan och fick 
arrangemanget. ÖOF fick inte presentera sitt förslag för styrelsen, Mark Baljeu som 
varit inblandad i båda ansökningarna föredrog båda ansökningarna. 
ÖOF har sedan fått förfrågan om intresse för att arrangera i Valdemarsvik 2017 men 
tackat nej. Besvikelsen i kommunen var stor.  
Vi har också haft möte med utredarna av O-Ringen i framtiden, Inge Blomberg och 
Göran Nilsson, och presenterat våra synpunkter efter diskussion på styrelsekonferens i 
oktober. ÖOF framhöll bl a att den ekonomiska fördelningen ska stimulera lokala 
arrangörer, att det ska finnas en bra central styrning men med minimala centrala resurser 
för framför allt central marknadsföring och anmälningssystemet (se vidare 
minnesanteckningar från styrelsekonferensen). 
Diskussion 
Flera inlägg stödde styrelsens agerande, men det fanns också argument för att gå vidare 
med 2017 eftersom uppläggningen uppfattas vara så bra. 

3. Idéer till framtida arrangemang 
Björn Karlsson, arrangemangskommittén, meddelade att tävlingsstatistiken för 2012 
inte är klar men att känslan är att deltagandet ökat något.  
Nytt är Östergötlands sprintcup maj-juni 2013 med Linköpings OK, OK Denseln, 
Mjölby OK (stafett) och GoIF Tjalve (DM) som arrangörer. Björn Karlsson uppmanade 
flera att lägga in tävlingar. 
Ansökningar till nationella tävlingar 2014 ska vara inne senast 15 jan, distriktstävlingar 
15 maj. Distriktstävlingar kan därefter läggas in fram till 1 sept (läggs in som närtävling 
vilket ändras till distriktstävling). 
Samordning med närliggande distrikt efterfrågades och Björn berättade om hur 
samordning går till, på SOFT:s tävlingskonferens i januari och direkt med 
Södermanland och Närke. 
På styrelsekonferensen diskuterades att kombinera Tjust 2-dagars i början av juli med 
gamla Östgöta 3-dagars till en skärgårdsvecka. 
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4. Ungdoms- och annan ledarutbildning 
Lennart Sturesson informerade om att styrelsen diskuterat behovet av ledarutbildning, 
framför allt för ungdomar och juniorer och kommit fram till att det behövs en person 
som är sammanhållande.  
Kjell Holmström, Björkfors, visade på hur ledarutbildningen var organiserad på 1980- 
och 1990-talen. 

Diskussion 
Diskussionen visade att det finns ett behov av ledarutbildning inom distriktet med egna 
krafter och billigare än att skicka personer till SOFT:s centrala utbildning. Särskilt 
framhölls möjligheten att lättare engagera föräldrar på detta sätt. 

Beslut 
Mötet var enigt om att behov av ledarutbildning finns och klubbarna uppmanas att söka 
någon som är intresserad av att vara sammanhållande i distriktet. 

5. Kartor i framtiden 
Björn redogjorde för de stora möjligheter som finns med laserskanner och flygfoto som 
ger bra och detaljerat underlag. Men det innebär samtidigt med nya svårigheter för 
kartritare att tolka och att rensa i informationen. 
En annan svårighet är att alla tävlingskartor ska ha samma, höga, kvalitet. ÖOF har 
redan tidigare, utan framgång hos SOFT, efterlyst möjlighet att anpassa kraven efter typ 
av tävling: en närtävling och VM kan inte behöva samma standard.  
ÖOF:s kartansvarige Kent-Åke Ohlsson har deltagit i två kartkonferenser om den nya 
tekniken, men det behövs också träffar och utbildning av kartritare inom distriktet som 
vill tillgodogöra sig den nya tekniken. 

Diskussion 
En livlig diskussion visade att det finns stora önskemål om utbildning. Grundmaterialet 
är billigt så det är inget hinder, medan en komplett proffsritad karta kan kosta ca 20 000 
kr per kvadratkilometer. Det framfördes också att den nya tekniken borde locka 
ungdomar till kartritning. Mikael Andersson visade på att det finns open source-
program för kartritning som är gratis att använda. 

Beslut 
Uppdrogs åt arrangemangskommittén att anordna träffar/utbildning för kartritare. 

6. Skogen i framtiden 
Lennart Sturesson har uppmärksammat att det tas upp många nya jättestora hyggen. 
Inslag i bl a Dagens Nyheter och Sveriges Radio har uppmärksammat att det finns olika 
uppfattning om hur skogsbruk enligt skogsvårdslagen ska bedrivas.  
1 § Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den 
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. 
Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Lag (2008:662). 
Vad innebär det för orienteringen? Vi behöver kunna mer för att kunna tillvarata 
orienteringens intressen. 
Deltagarna uppmanades att gå på föreläsning om Östergötlands skogar och att ta upp 
frågan i klubbarna. 
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Beslut 
ÖOF:s styrelse kommer att försöka arrangera en föreläsning om skogsvårdsintressen för 
orienterare. 
 

7. Valberedare  
På årsmötet i mars 2012 kunde ingen ledamot i valberedningen i mellersta delen av 
distriktet utses. Ordföranden uppmanade därför företrädarna för klubbarna kring 
Linköping att efter mötet utse en valberedare. 
Dessa klubbar enades om att utse Thomas Stenström, Linköpings OK. 
 
Nedtecknat av 
Lennart Sturesson 
Sekreterare 


