
Anteckningar från Ordförandekonferens 
12 maj 2014, Tjalvegården, Norrköping

Thomas Kleist inledde med att hälsa alla välkomna.

Henric Boström, chef för O-ringen, informerade om O-ringenbolaget. Han berättade om 
ekonomiska faktorer som påverkat, visioner om ökat deltagande och minskat antal 
funktionärstimmar, O-ringenorganisationen som stöder de lokala arrangörerna
Hans bildspel skickas ut till klubbarna i Östergötland.

Henric Boström och O-ringenbolaget söker efter områden där O-ringen kan gå 2018-2020.
Kolmården, Roslagen, Höga Kusten?
Man söker kontakt med klubbar som kan vara intresserade och vill börja en dialog med aktuell 
kommun.

Björn Karlsson informerar om uppdateringen av Tävlingsanvisning om anmälningstidpunkt.
Ytterligare information finns på hemsidan.
Man kan begära dispen för att få tidigare anmälningstidpunkt. Om man får detta är det viktigt att  
detta då framkommer på inbjudan.

Just nu finns det en bugg i OLA-systemet som gör att även de som anmäler sig fram till måndag 
får ordinarie anmälningsavgift.

Arrangörer brukar ha gott om priser i ungdomsklasser men vi får inte glömma priser i  junior- och 
seniorklasser. Det är ett sätt att få duktig elit att springa. Priset är beroende på storlek på tävling.
Vi ska visa att vi är en elitidrott – ta fram och visa upp våra duktigaste idrottare som satsar.
Man kan ta upp i inbjudan att man har priser. Det finns inte regler kring priser– men det är en 
uppmaning.

Avgifter Det finns ett beslut om att ungdomar från Östergötland som efteranmäler sig inte ska 
betala någon efteranmälningsavgift. När beslutet togs var det längre anmälningstid. Diskuterades 
om det borde var samma avgift för alla ungdomar från alla distrikt... Spelar efteranmälningsavgiften 
ingen roll för om man åker eller inte...? Borde man bli bättre på att anmäla sig i tid...? 
Frågan skickas vidare  till Ungdomskommittén  

Diskuterades om  musik vid tävlingar. Det fanns en gång en regel om att det inte skulle spelas 
musik. Nu är det oftast musik vid tävlingar – en del uppskattar det och andra gör det inte...

SISU har kursen Träningsläger för styrelsen. Då träffas föreningsstyrelser och diskuterar t ex 
målsättning och vision för sin klubb. Ett förslag är att SISU riktar kursen till orienteringsklubbar. 
Det blir då både träningslägerkursen och möjlighet att diskutera orienteringsspecifika frågor. Bland 
deltagarna fanns ett intresse för detta. ÖOF-styrelsen och SISU arbetar vidare med detta.



Lennart Sturesson från LOK tog upp att klubben tycker att det skulle vara intressant att göra en 
tredagarstävling i Valdemarsvik sommaren 2016. Kontakt har tagits med Björkfors GoIF, 
Hammarkinds OK och Skogspojkarnas OK. Kontakt har också tagits med Gamleby OK som 
arrangerar Tjust 2-dagars. Arrangemangen skulle ligga nära varandra i tid.

Vi tog upp frågan om att vi ska ha legitimerad sjukvårdare om vi ska kalla det sjukvård. Vad blir 
alternativet? Att vi inte har sjukvård alls...? De flesta menade att vi ska avvakta – Socialstyrelsen 
utreder frågan och kommer att återkomma med riktlinjer.

Antecknat av Lena Fröberg


