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Närvarande:  
Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Sturesson, Bengt-Ove Blomkvist,  
samt Sara Forsberg (adjungerad ungdomskommittén). 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 

Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Föredragningslistan godkändes med 
tillägg under övriga frågor.  Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll  

Protokoll 10 från 11 december 2014 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. Förberedelser för årsmötet 

a) bokslut och budget 
Kassören presenterade preliminärt bokslut som visar på ett underskott på ca 30 000 kr, dvs 
betydligt mindre än tidigare prognoser. Preliminär budget kompletteras med verksamhet för 
arrangemang och juniorer. Definitiva förslag kommer till nästa styrelsemöte. 
Juniorverksamheten diskuterades. Anita Wehlin har tillsammans med Olle Lindman (ny i 
ÖOF:s juniorverksamhet) utarbetat ett förslag till verksamhet under 2014, vilket fick 
styrelsens fulla stöd. Förslaget kompletteras med budget. 
• Juniorledarna vill ha någon i styrelsen som kontaktperson.  
Beslut: Björn Karlsson utses till styrelsens kontaktperson för juniorverksamheten. 
• Anita framför förslag från Mikael Andersson att ÖOF bidrar till resa till Arlanda i samband 
med träningsresa till Turkiet, med många deltagande juniorer.  
Beslut: Styrelsen anslår medel som täcker kostnad för två minibussar med parkering, totalt ca 
3 000 kr. 

b) verksamhetsberättelse 
Sekreteraren presenterade utkast, fortsätter arbeta med avsnitt om årets verksamhet, resultat 
och för in bidrag från arrangemang, ungdom och juniorer; ordföranden skriver förslag till 
slutord. 

c) verksamhetsplan 
Sekreteraren gör utkast till nästa möte. 

d) förslag till årsmötet, motioner 
Förslag till ändringar i administrativa riktlinjer godkändes och lämnas till årsmötet.  
Inga motioner från föreningarna har inkommit. 
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 e) Årets ledare 
Årets ledare utsågs med motivering enligt bilaga. Lennart köper Östgötahäst. Bilaga 2 
Årets arrangemang utsågs enligt arrangemangskommitténs förslag, se bilaga. Bilaga 3 

f) Val 
Valberedningens sammankallande Sonja Hansson fick information om planer på avgångar 
mm. Ny valberedare behövs efter Staffan Runtegen. Styrelsen uppmanar klubbar i västra 
regionen att komma med förslag till årsmötet. 

g) Lokal, priser, mm 
Ryttargårdskyrkan är bokad. Thomas ordnar blommor. 
Thomas frågar förbundsstyrelseledamoten om han vill inleda med ett anförande om 
markfrågor. 

§ 4. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista 

a) Guldklubbens stipendier 
Guldklubben i Östergötland har stipendier för elever vid riksidrottsgymnasier. Lennart 
informerar OKS om stipendiet. 

b) Arrangemangskommittén 
Sista ansökningsdag för nationella tävlingar är ändrad till 31 mars. 
Kent-Åke Ohlssons samråd med länsstyrelsen visar att naturreservat ofta tas upp i 
kommentarerna. Vidingsjö är särskilt svårt eftersom alla arrangemang med fler än 100 
deltagare kräver ansökan. 

c) Doping 
Ordföranden har skickat brev till SOFT med påpekande att kostnader för dopingkontroll är 
höga och kan leda till orimliga kostnader vid ett litet arrangemang. 

d) Enkät om förebyggande arbete mot sexuella övergrepp 
Ungdomsstyrelsen har skickat resultat av enkäten till östgötaklubbarna om förebyggande 
arbete mot sexuella övergrepp. Sänds till klubbarna och till styrelseledamöterna. 

e) Utbildning 
Lena rapporterade att SOFT lägger om barntränarutbildningen som kommer att kunna 
bedrivas på distriktsnivå. Den kommer bl a att behandla hur man möter ungdomar. ÖOF visar 
intresse för detta. 
SISU kommer att byta kontaktperson för orienteringen, då nuvarande har sagt upp sig. 

f) Förbundsmötet 
Styrelsens förslag till förbundsmötet har kommit tillsammans med svar på inkomna motioner. 
De innehåller bl a höjda anmälningsavgifter, att anpassa tävlingsreglerna efter de fyra 
grenarna, att införa sprint-stafett och göra det möjligt för flera distrikt att bilda gemensamt 
OF. 
På ÖOF:s motion om Skogssport föreslås avslag. 
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g) Aktivitetslista 
Ett antal punkter ströks och för andra ändrades slutförandedatum, sekreteraren för in i ny 
aktivitetslista.  Bilaga 4 

§ 5. Övriga frågor 

Beslutar enligt arrangemangskommitténs förslag att söka dispens från jury vid alla nationella 
tävlingar utom DM 

§ 6. Avslutning 

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


