
Östergötlands Orienteringsförbund

Styrelseprotokoll nr 6 

16 juni 2014 
Plats: Usify, Linköping

Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Lena Fröberg, Lennart 
Sturesson, Björn Karlsson
Från ungdomskommittén deltog Anna Håkansson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Kleist öppnade styrelsemötet och dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Efter ordförandekonferensen

O-ringen Vårens ordförandekonferens var i Tjalvegården, Norrköping den 12 maj. Henric Boström 

från O-ringen informerade om O-ringenorganisationen och om tankar på att arrangera O-ringen i 

Kolmården. Han uppmanade klubbarna i distriktet att diskutera detta. O-ringenorganisationen 

kommer att höra av sig om möte i höst. Norrköpings kommun har hört av sig till ordförande 

Thomas Kleist och meddelat att kommunen är intresserad av arrangemanget.

Beslut: Information läggs ut på hemsidan. Vi efterfrågar personer som kan vara intresserade av att 

förbereda, finnas med i grupper osv. Lena ansvarar för att information läggs ut på hemsidan och 

också skickas speciellt till klubbar i Norrköpingsområdet.

Träningsläger för styrelsen Vid ordförandekonferensen informerades om möjligheten att 

genomföra SISU-kursen Träningsläger för styrelsen – med enbart orienteringsstyrelser. Jonas Pihl 

från SISU har gjort en inbjudan till en kurs på Vesterby konferens 21-22 november. Innan kursen 

ska respektive styrelse gjort en nulägesananlys.

Beslut: Information om Träningsläger för styrelsen skickas till klubbarna och läggs också ut på 

hemsidan. Styrelsen gör nulägesanalysen vid mötet i september.

En fråga som också togs upp vid ordförandekonferensen var att ungdomar inte betalar 



efteranmälningsavgift vid tävlingar i Östergötland.

Beslut: Ungdomskommittén får i uppdrag att diskutera detta.

§ 4. Mötesplats barn och ungdom 

SOFT har skickat ut information om Mötesplats barn och ungdom. SOFT vill med distriktens hjälp 

bjuda in barn- och ungdomsledare för att informera och diskutera aktuella frågor – se bilaga. 

Beslut: Ungdomskommittén ger förslag på lämpliga datum för träffen. Eva-Karin Jönsson och Lena 

Fröberg kan ordna med det praktiska kring dagen.

§ 5.Rapporter och skrivelser

Öppna motionsbanor Från Mats Lönngren i Boxholms OK har kommit en skrivelse kring Öppna 

motionsbanor. Vid flera tävlingar har det varit för få kartor utskrivna, vilket skapat irritation.  

Styrelsen uppmanar klubbarna att se till att det finns tillräckligt med kartor för alla som vill  

orientera. Det kan t ex finnas kartor där man själv får rita in sin bana.

Beslut: Thomas Kleist tar kontakt med Mats Lundgren och informerar vad styrelsen diskuterat. 

Björn Karlsson lägger ut information på hemsidan.

Linköpings OK firar 80-årsjubileum i år och kommer att uppmärksamma detta 10 augusti. 

Klubben har ansökt om utmärkelser från SOFT och från ÖOF. 

Beslut: Styrelsen beslutade tillstyrka samtliga ansökningar. I beslutet deltog inte Lennart Sturesson. 

Lena ansvarar för att ta fram förtjänsttecken och Lennart för att ta fram standar.  

§ 6 Övrigt

Beslut: Styrelsen gör en skattning inför Träningsläger med styrelsen på mötet i september.

Ekonomi: Kassören lämnade en rapport. Tävlingsavgifter från vårens tävlingar har kommit in.

Ungdomskommittén har möte den här veckan. Man kommer att göra uttagningar till Axa-stafetten, 

Distriktsmatch och GM. Vid uttagningar har man god hjälp av funktioner som nu finns i Eventor. 

Aktivitetslistan gicks genom och uppdaterades.

§ 6 Avslutning, nästa möte 

Ordförande Thomas Kleist avslutade mötet och hälsade styrelsen välkomna till nästa möte i 

Bockarp i den augusti

Vid protokollet 
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