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Närvarande styrelseledamöter:  
Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Sturesson, Bengt-Ove Blomkvist,  
samt Sara Forsberg och Anna Håkansson (adjungerade ungdomskommittén). 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordförande Thomas Kleist förklarade det formella mötet öppnat. Föredragningslistan 
godkändes.  Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll  
Protokoll 8 från 25 september 2013 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. Beslutspunkter efter styrelsekonferens 

a)  ungdomsfrågor 
Inom ungdomskommittén har diskuterats fri anmälan till GM. 
Beslöts att inte ha något maxtak för deltagande i GM, men ungdomskommittén sätter upp 
kvalifikationsregler för deltagande. Den ekonomiska ram som årsmötet beslutar skall gälla 
oberoende av antalet deltagare. 

b)  arrangemang  
Frågan om motionsarrangemang och större arrangemang tas upp på ordförandekonferensen. 

c) ordförandekonferens  
Frågor att ta upp: SISU-information, Tjalves Skogskamp och andra motionsarrangemang, 
Östgöta 3-dagars 2016, rapport från Orienteringskonventet, ungdomnsstyrelsens enkät om 
förebyggande av sexövergrepp. 

d) orienteringskonventet Skövde 
Beslöts att anmäla följande deltagare: 
Thomas Kleist ordförandekonferens, Kent-Åke Ohlsson kartkonferens, Mikael Andersson 
tävlingskonferens och Lennart Sturesson mark och miljö. 
ÖOF betalar konferensavgift, boende och resa. 

e) juniorer 
Fråga från juniorledarna om bidrag till Turkietresa våren 2014. 
Styrelsen ser ingen möjlighet att subventionera resan, utan vill i stället satsa på 
breddverksamhet för juniorer med inriktning på ett ”behålla”. 

§ 4. Motioner till förbundsmötet 2014 
Beslöts att med vissa justeringar av föreslagen text sända motion till SOFT:s förbundsmöte 
om att Skogssports redaktör skall vara utgivare. Bilaga 2
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§ 5. Rapporter, skrivelser, aktivitetslista 

a) Ekonomisk rapport 
Det finns bra buffert, men med tiden kommer kostnaderna att behöva skäras ned om inte 
tävlingsdeltagandet ökar eller andra intäkter tillkommer. 

b) Uppvaktning 
Lena rapporterade att hon deltagit i Matteus IS 75-årsfest som var mycket lyckad med många 
historiska bilder. 

c) Ungdomsstyrelsen enkät 
ÖOF har mottagit förfrågan om att tillsammans med medlemsföreningar besvara enkät om  
arbete med att förebygga sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Lennart kommunicerar 
med ungdomsstyrelsen så att den kan sända enkäter till klubbarna.  

d) Aktivitetslista 
Sekreteraren uppdaterar aktivitetslistan.    Bilaga 3 

§ 6. Övriga frågor  

a) Resebidrag USM 
OK Roxen har ansökt om reseersättning för en ungdom som åkt till USM från Eksjö med 
Smålands OF. Ansökan avslås med motiveringen att ÖOF erbjudit bussresa och att ungdomar 
från andra orienteringsgymnasier på egen hand fått ta sig till någon av de platser efter 
färdvägen som angetts. 

§ 7. Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare Ordförande 


