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1. Mötets öppnande, dagordning
Ordförande Thomas Kleist hälsade styrelsen Jonas Pihl från SISU idrottsutbildarna välkommen. 
Dagordningen godkändes.

2. Information kring  Träningsläger för styrelsen  
Jonas informerade om att fyra klubbar anmält sig til träningslägret den 21-22 november på 
Västerby. Det är OK Denseln, OK Kolmården, IFK Linköping, OK Skogsströvarna. Jonas 
presenterade programmet för träninghelgen. Det kommer att bli gemensamma punkter, men också 
tid för varje styrelse att arbeta med de frågor som är mest aktuella för egna föreningen. 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll från styrelsemötet i oktober godkändes. 

4. O-Ringen
Under hösten har det varit flera möten kring O-Ringen. Styrelsen ser att det nu finns tre alternativ: 
att arrangera O-Ringen i Valdemarsvik eller kring Kolmården eller att inte ansöka alls och avvakta 
hur arrangemanget utvecklas under de närmaste åren. 
En grupp har fått i uppdrag att arbeta med Kolmårdsalternativet. Gruppen som består av Jonny 
Karlsson, OK Denseln, Mikael Andersson, LOK och Lena Fröberg, Tjalve träffas i slutet av 
november för att börja med ett koncept kring Kolmården. Detta för att klubbarna lättare ska kunna 
ta ställning.
Vid det senaste mötet kring O-Ringen den 20 oktober bestämdes att ÖOF bjuder in till ett möte 
kring O-Ringen i början  av 2015. 
Beslut: Vi beslutar att information kring de olika förslagen om O-Ringen sker i samband med att 
ÖOF har årsmöte i mars.

5. Kommande möten
Beslut: Styrelsen har möte 14 januari och 16 februari 2015.
Årsmöte blir 12 mars. Björn tar reda på om OK Denselns klubbstuga är ledig.

6. Skrivelser och rapporter
Skrivelse om kartskala Från Ingrid Svensson, FSOK, som representant för en majoritet av 
Östergötlands Skogsflickor i D50,  har kommit en skrivelse om att kartskala 1:7 500 ska finnas 
också för H/D50 och äldre. (Bilaga 1). Av skrivelsen framgår att man upplever att kartor blivit mer 
detaljrika och därmed svårare att läsa. Man föreslår att arrangören ska ge alla tävlande i D50 och 
uppåt möjlighet att få en karta i skala 1:7500 i stället för 1:10 000. Detta skulle kunna testas i 
Östergötland under 2015 för att sedan tas upp vid Förbundsmötet 2016.
Beslut: Vi informerar på Träningslägret och bordlägger frågan till nästa styrelsemöte.

Extra förbundsmöte  I samband med ordförandekonferensen i november hölls ett extra 



förbundsmöte för att välja en ny valberedning. Sara Forsberg Nordwall från OK Kolmården blev 
invald i valberedningen.

Ordförandekonferens Thomas Kleist rapporterade att under ordförandekonferensen som SOFT 
anordnade i helgen var det bland annat diskussion och information kring O-Ringen. O-Ringen AB 
vill komma till distrikten och informera. Vi ser inte att detta är aktuellt för Östergötlands del just nu.  

O-Ringen AB söker två nya ledamöter som gärna ska ha erfarenhet från att arrangera O-Ringen. 
Styrelsen ser att Kjell Holmström kan vara en lämplig person för detta. 
Beslut: Thomas Kleist får i uppdrag att tala med Kjell Holmström.

Deltagarna fick information av Eje Andersson kring skog- och markfrågor. Vi uppmanas att vara 
observanta kring nya reservatsbildningar och föreskrifter som föreslås gälla. Vi ser att det har 
inneburit att det på vissa håll har blivit svårare att använda områden för orientering, 

Tävlingskonferens  Björn Karlsson deltog i tden ävlingskonferens som SOFT anordnade . Man hade 
haft en stor diskussion kring kartkontroll. Det är ett problem att kartritare tar med för små detaljer i 
kartan och att den blir svårläst. 
På konferensen diskuterades kring de nya tävlingsavgifterna för 2015 och var i intervallet vi bör 
lägga oss. Intervallerna är 60-75 kronor för ungdom, 100-130 kronor för vuxna, 150-180 kronor för 
elit. Det krävs en dispens för att gå över dessa gränser.
SOFT kommer att utse jury på nivå 1 och 2-tävlingar.
Veteran-SM kommer att vara under en och samma helg, samma helg som medel-SM och stafett-SM 
avgörs. Veteran-SM har tre tävlingar: en sprint eller nattävling, en medeldistans och en långdistans,
Det får vara fler än två damer i en sprintstafett.
Det kommer att vara tillåtet att ha med sig mobiltelefon under tävling. Det finns idag möjlighet att 
använda den för att göra uppföljning av sitt lopp. Om telefonen används otillåtet innebär det två års 
avstängning.
SportIdent arbetar med att förbättra säkerheten i stämplingen.
Vid kommande GM kommer det att finnas en 13- och en 14-årsklass. 12-åringar kommer inte att få 
tävla i GM. Anteckningar från tävlingskonferensen finns på Anteckningar från tävlingskonferens 
2014

Ungdomsledarträff I samband med eftersäsongslägret hölls en ungdomsledarträff. Där belutades att 
Unga ledare ansvarar för  USM-läger 2015. Övriga arrangemang ansvarar klubbarna för. 
Information kommer på hemsidan.
ÖOF har fått medel från Idrottslyftet enligt de ansökningar som gjorts. Pengarna kommer att 
användas bl a inom gruppen Unga Ledare och för inköp av vimplar.
Ungdomskommittén arbetar med att skriva rekommendationer kring vakansplatser på tävlingar. I 
Östergötland har vi haft fem vakansplatser i varje ungdomsklass och detta kommer man att se över.

Ekonomi (Bilaga 2) Vi går igenom ekonomin. Värdetävlingar är viktiga för inkomsterna och allt 
pekar på ett gott resultat 2014. Vi noterar att O-Ringen AB betalat förbundet för utgifter i samband 
med att ta reda på förutsättningarna för ett O-Ringen i Valdemarsvik. 

Kring arkiv Lennart har utrymt ett av de två förråd vi har i Idrottens hus i Linköping. Kvar finns 
bland annat protokoll, material kring ekonomi och dokumentation kring O-Ringen 2007. Det finns 
också flera standar. Lennart uppmanar ungdomskommittén och juniorkommittén att se till att 
dokumentation från deras verksamhet kommer till arkivet.
Beslut: Lennart säger upp ett av förråden i Idrottens hus. 

Uteblivna arrangemang Lennart har kollat kring SOFT och uteblivna arrangemang. Några klubbar 

http://www.orientering.se/Nyheter/Forbundsnytt/Fokuspakartfragorunderhelgenstavlingskonferens/
http://www.orientering.se/Nyheter/Forbundsnytt/Fokuspakartfragorunderhelgenstavlingskonferens/


har hört av sig. Lennart menar att det finns inget att ta på och att det handlar kanske om kontakter 
med rätt person. Vi önskar en större tydlighet kring hur beslut fattas.
Beslut: Lennart får i uppdrag att skriva  till SOFT om att vi önskar en större tydlighet kring hur 
beslut fattas.

Viltförvaltningsdelegationen i Östergötland Björn informerar om att Georg Andersson från 
Friluftsfrämjandet fortsätter ytterligare ett år.

7. Aktivitetslista
Aktivitetslistan uppdaterades (Bilaga 3)

8. Övriga frågor
Årets arrangemang Arrangemangskommittén har utsett Årets arrangemang 2014. Detta presenteras 
i samband med årsmöte.
Beslut: Björn skriver motivering för Årets arrangemang.

Årets ledare Vid årsmötet delar vi ut utmärkelsen Årets ledare. Här vill vi att klubbar kommer med 
förslag. 
Beslut: Lena lägger ut info om årets ledare på hemsidan.

Guinness World Record 2016. Från Göran Andersson, projektledare för Skolsprinten har det kommit 
en idé om att ordna skolsprint på många platser i Sverige den 11 maj 2016. Att göra orienteringen 
mer synlig under det år som VM arrangeras i Sverige. Kanske kan det bli så många att man slår ett 
rekord från Schweiz, som gjorde motsvarande då de arrangerade VM 2003. Vi tycker att det låter 
som en god idé som är möjlig att genomföra. Klubbar behöver vara ute i god tid för att kunna 
samarbeta med skolor kring material och ev nya kartor.
Beslut: Vi informerar de klubbar som deltar i Träningsläger för styrelsen och i samband med 
årsmötet i mars. Lena ansvarar för att information läggs ut på hemsidan.

Valberedning Vi önskar att valberedningen har möjlighet att vara med vid kommande möten.

9. Nästa möte och avslutning
Nästa möte är den 14 januari 2015 på Usify. 
Thomas Kleist avslutar mötet.

 Justeras

Lena Fröberg Thomas Kleist

sekreterare ordförande


