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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart 
Sturesson. 
Adjungerad: Sara Forsberg (Ungdomskommittén), Anita Wehlin (Juniorverksamheten). 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat och hälsade Sara och Anita 
välkomna. Föredragningslistan kompletterades med en punkt Skrivelser, rapporter och 
aktivitetslista. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll  
Protokoll 6 från 10 september och 7 från 20 oktober maj 2012 godkändes och lades till 
handlingarna, likaså minnesanteckningar från styrelsekonferens på Gotland 19–20 
oktober och ordförandekonferens 14 november. 

§ 3. Juniorverksamheten 
Anita rapporterade att verksamheten varit lika omfattande som 2011 men med hälften av 
antalet deltagande juniorer. Diskuterades hur man kan öka deltagandet; en möjlighet kan vara 
att göra kortare och billigare resor och göra det tydligt att verksamheten är öppen för alla. 
Anita och Michael Wehlin är beredda att fortsätta ett år till med hjälp av Jonas Detterfeldt. 
Förslag till budget bör ligga i samma storleksordning som 2012, 35 000 kr. 
Beslut: egenavgifter för resor under 2012 fastställdes, i enlighet med regler för 
ungdomskommittén, till 450 kr för SM-lägret, 4 400 kr för Italienresan och 700 kr för 
Blodslitet. 

§ 4. Rapport från SOFT:s ordförandekonferens 
Thomas rapporterade om en välbesökt och innehållsrik konferens. Det framgick bl.a. att 
SOFT:s ekonomi är bättre än planerat; att O-Ringen 2012 gav ett netto på ca 5,4 MEK till 
lokala arrangörerna; att SOFT utformar ny grafisk profil. Ett bra dokument om allemansrätt 
presenterades (finns pdf att ladda ner på orientering.se), klubbarna uppmanas att studera det. 
SOFT:s verksamhetsplan ska ses över efter bred remiss. Utredarna av framtidens O-Ringen 
presenterade öppenhjärtigt sina tankar, som ska leda till förslag före årsskiftet. Enkla 
arrangemang diskuterades, t.ex. att anordna enbart öppna banor under tävlingstom helg. 
SportIdent. Utredningar om SportIdent har avslutats utan att man kunnat hitta vad som 
orsakar att vissa stämplingar registreras, resp. att brickor nollades vid Tiomila. Uppgifter om 
handhavandefel vid Tiomila har tagits tillbaka. Det kommer ett förslag till regeländring som 
gör det möjligt att godkänna missade stämplingar som kan bekräftas på annat sätt. SportIdent 
kommer att lansera en ny version av löparbricka enligt ”touchmetoden”. 
Kartfrågor. Nya personer i SOFT:s kartgrupp. Nytänkande på gång beträffande kartskalor, 
talas om vad orienterarna efterfrågar; ett område med mycket detaljer kan motivera större 
skala. En till två personer som kan godkänna kartor bör finnas i varje distrikt, vissa distrikt 
saknar helt. På fråga om erfarenhet från Svartåfejden med två kartor, 1:7 500 och 1:10 000, 
svarade Thomas att de flesta valt 1:7 500, särskilt populärt i åldrar över 50. 
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§ 5. O-Ringen 2017. 
SOFT:s ordförande tog i anslutning till tävlingskonferensen upp frågan om Östergötland vill 
undersöka om vi kan arrangera i Valdemarsvik 2017, samtidigt som man bad om ursäkt för 
hanteringen beträffande 2016. Thomas har därefter kontaktat Valdemarsviks kommun som 
förklarar att de inte är intresserade efter att ha fått nej 2015 och 2016, dessutom planeras 
byggstart för en anläggning på planerade campingplatsen. 
Beslut: styrelsen ser ingen möjlighet att komma med ett förslag till O-Ringen 2017, varken i 
Valdemarsvik eller annan plats, utan tackar nej till inbjudan från SOFT. 

§ 6. Ledarutveckling 
Efter diskussionen på ordförandekonferensen har Lena Fröberg, GoIF Tjalve, och EvaKarin 
Skullman, OK Kolmården, visat intresse för att åta sig samordningen inom distriktet. Anita Wehlin 
har tips om utbildning. 
Beslut: Lena Fröberg och EvaKarin Skullman utsågs till utbildningssamordnare inom distriktet med 
uppgift att försöka få större anslutning till ledarutbildning i regi av SOFT alternativt inom distriktet.  

§ 7. Kartritning 
Frågan om utbildning tas upp på arrangemangskommitténs möte 4 december.  

§ 8. Föreläsning om skogen 
Lennart återkommer efter Naturvårdsföreningens föredrag 27 november. 

§9. Skid-OL 
Stefan Frick är inbjuden till arrangemangskommitténs möte 3 december. 

§ 10. Ombergskartan 
Fortsatt diskussion från styrelsekonferensen om Ombergskartan gav vid handen att hela 
kartan inte är aktuell för orientering på grund av hyggen och grönområden. Det finns 
fortfarande kartor till försäljning. Däremot har Ödeshögs SK framfört önskan att få revidera 
södra delen för en kommande tävling. 
Beslut: 

1. ÖSK ges tillstånd att använda befintligt grundmaterial för revidering av ca 10 km2. 
2. Ingen revidering görs i övrigt förrän det finns efterfrågan på revidering. 

 

§ 11. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista 
 a) Ungdomskommittén, Sara 
Två ledamöter avgår men två nya håller på att rekryteras. 
Deltagande eftersäsongslägret var lägre än förväntat, några mindre klubbar saknade deltagare. 
Kommittén har skrivit till SOFT och krävt ändringar i uppläggningen av Rikslägret, så att det 
blir mer tonvikt på träning och mindre på tävlingar. 
 b) Arrangemangskommittén, Björn 
Deltagandet i O-ligan liksom andra tävlingar i distriktet har varit något lägre än förra året, 
men det saknas fortfarande uppgifter från några tävlingar.  
Efter det obligatoriska samrådet med Länsstyrelsen om tävlingar 2013 har Länsstyrelsen 
skrivit att man inte har något väsentligt att erinra mot att tävlingar genomförs vid de 
tidpunkter och på de områden/kartor som anges i det officiella tävlingsprogrammet. 
 c) Naturpasset, Lena 
Försäljningen har varit ungefär som 2011, ca 1 000, innan OK Eken redovisat. 
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 d) Ekonomisk rapport 
B-O har sänt ut resultat- och balansrapport. Styrelsen har tagit del och funnit att det ser bra ut. 
 e) Valberedningen, Thomas 
Efter ordförandekonferensen utsåg klubbarna i mellersta delen av distriktet Thomas 
Stenström, Linköpings OK, att ingå i valberedningen. 
 f) Aktivitetslistan 
En rad åtgärder har genomförts och flyttas till utförda, se bilaga. Bilaga 2 

§ 12. Planering för styrelsemöten och årsmöte 2013 
Diskuterades åtgärder och tidpunkter inför årsmötet. Thomas föreslog att vi skulle 
komplettera Årets ledare med Årets arrangör, som ger till klubb som gjort ett arrangemang 
som sticker ut på något sätt. Diskuterades att fråga Hammarkinds OK om de vill vara värd för 
ett styrelsemöte i vår. 
Beslut: 

1. Årsmötet hålls torsdag 7 mars, om möjligt i Ryttargårdskyrkan. 
2. Styrelsemöten måndag 14 januari och onsdag 13 februari. 
3. Arrangemangskommittén ges uppdrag att fundera på om det finns någon klubb som 
kan tilldelas utmärkelsen ”Årets arrangemang 2013” 
4. Sekreteraren utfärdar kallelse, annons mm. 

§ 13. Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare Ordförande 


