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Ordförande Thomas Kleist hälsade alla välkomna. Årsmötet inleddes med information om 
markfrågor av Eje Andersson, SOFT:s förbundsstyrelse. Årsmötet fortsatte därefter med 
utdelning av olika utmärkelser. 17 östgötaorienterare hade kvalificerat sig för plaketten Utmärkta 
SM-insatser 2013, vilka överräcktes till pristagarna eller resp. klubbrepresentanter. OK Roxen 
fick ta emot diplom för Ungdomsracet och Tjällmo-Godegårds OK för Raketen. Utmärkelsen 
Årets arrangemang tilldelades Matteus SI för Pekingduon 2013 och Årets ledare blev Jan 
Berggren OK Denseln. Det nyinstiftade utvecklingsstipendiet tilldelades Alva Olsson för hennes 
etablering i seniorlandslaget i orienteringslöpning. 
  

§ 1.  Mötets öppnande 
Thomas Kleist förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2.  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängden befanns innehålla 21 röstberättigade ombud. Därutöver deltog 19 personer från 
föreningar, styrelse, valberedning, mm. Bilaga 1 

§ 3.  Fastställande av föredragningslista   
Den föreslagna dagordningen fastställdes med ett par redaktionella förändringar, vilka framgår 
av paragrafrubrikerna i detta protokoll. Bilaga 2 

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Kjell Holmström, Björkfors GoIF, och till sekreterare Magnus 
Herberthson, Linköpings OK. 

§ 6.  Val av protokolljusterare  
Till protokolljusterare valdes Maria Lillieström, OK Skogsströvarna, och Per Magnusson, 
Linköpings OK. 

§ 7. Val av två rösträknare 
Till rösträknare utsågs protokolljusterarna. 

§ 8. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret 
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som fastslogs med några mindre justeringar, 
huvudsakligen kompletteringar eller korrigeringar av klubbtillhörigheter.  Bilaga 3 

§ 9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret 
Årsredovisningen med resultaträkning och balansräkning godkändes. Bilaga 4,5 

§ 10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Monika Lundqvist. Bilaga 6
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§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning 
Med revisorernas tillstyrkan beviljade ett enhälligt årsmöte styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

§ 12. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.  
Två förslag fanns att behandla: 
 1. Införande av stipendium för landslagsuttagna 

2. Ändringar i administrativa och ekonomiska riktlinjer Bilaga 7 
Bägge förslagen bifölls, förslag 2 dock med en mindre språklig justering. 
Dessutom kommenterades att arkiveringsrutinerna på sid. 2 i de Administrativa och ekonomiska 
riktlinjerna inte är tillämpliga på ÖOF:s webbsidor. ÖOF:s styrelse återkommer i frågan. 

§13. Behandling av förslag, som inkommit enligt stadgarnas 10 § (motioner)  
Inget förslag fanns att behandla. 

§ 14. Fastställande av Verksamhetsplan och budgetkommentarer för innevarande budgetår. 
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till ”Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2014”.  
Vad gäller aktiviteter för ungdomar justerades ett distriktsnamn. Bilaga 8 

§ 15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av inkomst- 
och utgiftsstat för 2014. 

Årsmötet beslutade att ingen årsavgift ska utgå till ÖOF. 
Årsmötet fastställde av styrelsen föreslagen budget för 2014. Bilaga 9 

§ 16. Val av styrelseordförande 
Till ordförande för ett år omvaldes Thomas Kleist, Mjölby OK. 

§17. Val av styrelseledamöter 
Till ledamöter för en tid av två år omvaldes Lena Fröberg, GoIF Tjalve samt Lennart Sturesson 
Linköpings OK. I styrelsen ingår också Bengt-Ove Blomkvist, Björkfors GoIF, samt Björn 
Karlsson, OK Denseln, valda 2013. 

§ 18. Val av styrelsesuppleanter 
Inget förslag till suppleant fanns, men valberedningen uppmanade, med årsmötets instämmande, 
föreningarna att föreslå kommande styrelseledamöter som kan adjungeras till styrelsemöten. 

§ 19. Val av revisorer 
Till revisor för 2014 omvaldes Monika Lundqvist, Skogspojkarnas OK. 
Till revisorssuppleant omvaldes Leif-Åke Karlsson, Linköpings AIK. 

§ 20.  Val av ombud till ÖIF och SISU:s årsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud. 

§ 21. Val av ombud till SOFT:s förbundsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud.  
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§ 22. Val av valberedning 
Till valberedning valdes 
Sonja Hansson, GoIF Tjalve (sammankallande) 
Thomas Stenström, Linköpings OK  
Anders Montelius, Boxholms OK. 

§ 23.  Information och diskussion inför SOFT:s förbundsmöte 
Thomas Kleist föredrog aktuella och valda delar av kommande punkter på SOFT:s 
förbundsmöte. 

§ 24.  Avslutning 
Kjell Holmström tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna och återlämnade, efter 
att han delat ut en blomsterbukett till var och en i styrelsen, ordförandeklubban till Thomas 
Kleist, som kvitterade med en blombukett som tack till mötesordföranden och mötessekreteraren. 
Thomas Kleist tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
  
 
Vid protokollet  
 
 
 
Magnus Herberthson Kjell Holmström 
Sekreterare Mötesordförande 
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Protokolljusterare Protokolljusterare 

 
 


