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Protokoll fiir Ostergiitlands OF:s 65:e Srsmtite

7 mars 2OL3
i nytta rgi rdskyrkan, Linkiipi ng

Ordforande Thomas Kleist hdlsade alla vilkomna. Arsmdtet inleddes med utdelning av olika

utmiirkelser. 17 ostgdtaorienterare hade kvalificerat sig fcir plaketten "Utmarkta SM-insatser 2OI2",

vilka civerrdcktestill resp klubbrepresentanter. OK Roxen fickta emot diplom fcir Ungdomsracet och

Finspings SOK f6r Raketen. Den nya utmiirkelsen "Arets arrangemang" til ldelades Boxholms OK fdr

Gritala ndsmisterskapen 2012.

s1. Mdtets iippnande

Thomas Kleist forklarade 6rsmcitet dppnat.

s2. Upprop och faststiillande av riistldngd ftir miitet

Upprop och granskning av fullmakter genomfdrdes. Rostldngden faststil ldes til l 21 rostberittigade

ombud. Ddrutdver deltog 18 personer fr6n foreningar, styrelse, valberedning, mm. Bilaga 1

s3. FaststSllande av fdredragningslista

Den f6reslagna dagordningen faststdlldes. Handlingar, bilaga 2

s4. FrAga om miitets behiiriga utlysande

Kallelse til l Srsmcitet ansigs vara behdrigt utlyst.

ss. Val av ordfiirande och sekreterare fiir miitet

Till ordforande for mcitet valdes Kjell Holmstrdm, Bjdrkfors GolF, och til l sekreterare Lennart Sturesson,

Link<ipings OK

s6. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Marcus Andersson, Matteus Sl, och Olle Andersson, Linkopings AlK.

s7. Val av rtistrdknare

Till r<istrdknare uts6gs protokolljustera rna.

S 8. Styrelsens verksamhetsberdttelse

Verksamhetsberiittelsen gicks igenom och godkdndes med en redaktionelljustering under rubriken

Webben. Bilaga 3
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S 9. Styrelsens irsredovisning

Fel balansrdkning hade skickats med handl ingarna, den korrekta versionen

delades ut. Bilaga 4

Arsredovisningen med resultatrdkning och balansrdkning godkdndes. Bilaga2,4

S 10. Revisorernas berdttelse

Revisionsberiittelsen fdredrogs av revisor Monika Lundqvist. Bilaga 5

S 11. Ansvarsfrihet ftir OF-styrelsens fdrvaltning

Med revisorernas til lstyrkan beviljade ett enhSlligt 6rsmote styrelsen ansvarsfrihet f6r verksamhets6ret
20L2.

S 12. Fiirslag frin sgrrelsen eller revisorerna.

Inget forslag fanns att behandla.

S13. Behandling av motioner

lnget forslag fanns att behandla.

S 14. Faststil lande av Verksamhetsplan och budgetkommentarer filr 2013.

Efter nigra fr6gor och kort diskussion faststdllde 6rsmcitet styrelsens fcirslag til l "Verksamhetsplan och
budgetkommentarer 20L3". Bilaga 2

S 15. Beslut om ftireningarnas irsavgift till OF och andra avgifter samt faststiillande av
inkomst- och utgiftsstat f6r 2013.

Arsmotet beslutade att ingen 6rsavgift ska utg6 til l 0OF.

Arsmcitet faststdllde av styrelsen fdreslagen budget for 2013. Bilaga 2

S 16. Val av styrrelseordfiirande

Till ordforande for ett ir omvaldes Thomas Kleist, Mjolby OK.

S17. Val av styrrelseledamdter

Till ledamriter for en tid av tvd 6r omvaldes
Bengt-Ove Blomkvist, Bjdrkfors GolF,

Bjclrn Karlsson, OK Denseln.

I styrefsen ingir ocks6 Lena Frciberg och Lennart Sturesson, valda20L2.

S 18. Val av styrelsesuppleanter

Inget fcirslag til l suppleant fanns, men valberedningen uppmanade, med 6rsmotets instiimmande,
foreningarna att foresl6 kommande styrelseledamoter som kan adjungeras til l styrelsemciten.

S 19. Valav revisorer

Till revisor fcir 2013 omvaldes Monika Lundqvist, Skogspojkarnas OK.

Till revisorssuppleant omvaldes Leif-Ake Karlsson, Linkcipings AlK.
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s 20. Valav ombud til l OIF och SISU:s Arsmtite

Arsmotet delegerade til l styrelsen att utse ombud.

s 21. Val av ombud til l SOFT:s ftirbundsmiite

Arsmdtet delegerade til l styrelsen att utse ombud.

s 22. Val av valberedning

Ti l l  valberedning valdes

Sonja Hansson, GolF Tjalve (sammankal lande)

Staffan Runtegen, Boxholms OK.

Thomas Stenstrom, Linkopings OK.

s 23. Avslutning

Kjell Holmstrom tackade for fortroendet att leda 6rsmotesforhandlingarna och 6terl imnade, efter att

han delat ut en blomsterbukett t i l l  var och en i styrelsen, ordforandeklubban ti l l  Thomas Kleist, som

kvitterade med en blombukett som tack ti l l  mdtesordfciranden'

Ddrefter f ick Kjell Holmstrom ta emot utmlirkelsen "Arets ledare" med diplom och "Ostgotahdsten".

Avg6ende ledam6ter i ungdomskommitt6n Annelie Berggren, OK Denseln, och Lisa Malmstr6m, GolF

Tjalve, aWackades och fick blomsteruppvaktning skickad med sina klubbar.

Thomas Kleist tackade alla fcir visat intresse och forklarade mcitet avslutat.

lnformation

Valberedare Staffan Runtegen uppmanade klubbar i vdstra delen av distriktet att nominera ledamtiter i

ungdomskommit t6n.

Thomas Kleist och Lennart Sturesson informerade om kommande ordftirandekonferens 17 april kring

skogen och dess roll for orienteringen och om SOFT:s verksamhetsplan 2014-15
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