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1. Mötets öppnande, dagordning 

Mikael Andersson hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordningen godkändes. 

 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Lena lägger ut protokollet på hemsidan. 

 

3. Skrivelser, rapporter, 

Möte med Skogssportens gynnare 

Carina har varit på möte med Skogssportens gynnare i samband O-Ringen i Sälen. Skogssportens 

gynnare är en stiftelse med ca 1300 medlemmar.  Just nu är det ett sjunkande medlemsantal. 

Medlemsavgifter går till stipendier till aktiva, ledare och klubbar. Det riktade stöd till aktiva som RF 

tidigare betalade har minskat. Därför är de stipendier som Skogssportens gynnare delar ut viktiga. 

Ibland kan ett stipendium vara avgörande för om man kan satsa.  

Styrelsen i ÖOF kan informera klubbar om att Skogssportens gynnare finns, t ex vid klubbsamlingar, 

träffar med Skogsflickor och Skogskarlar. 

I samband med tävlingar kan en flyer med information om skogssportens gynnare delas ut. 

Beslut: Lena skriver till Skogssportens gynnare och ber dem att göra en flyer i pdf som vi kan 

uppmana klubbar att skriva ut och dela ut vid lämplig tävling. 

 

Ungdomsledarträff, OK Roxen 

1 september bjöd OK Roxen in till ungdomsledarträff. 24 deltagare från klubbar i distriktet kom till 

träffen och diskuterade och delade med sig av sina erfarenheter. Man diskuterade t ex ålder på 

nybörjare, föräldrars engagemang, fiks/soppa i samband med träning. Bra uppslutning och väl 

planerat av Annika Asketun och ledarna i OK Roxen.  

 

Skrivelse angående Distriktsmatch 

ÖOF och övriga distrikt har fått en skrivelse Emma Bränneby som var med som ledare vid 

Distriktsmatchen. Ungdomarna efterlyste aktiviteter där man får möjlighet att lära känna ungdomar 

från andra distrikt. I skrivelsen tas upp vad som kan vara lämplig kvällsaktivitet. Ungdomskommittén 



tar hänsyn och diskuterar med ungdomarna i distriktet inför nästa tillfälle Östergötland arrangerar. 

 

Styrelsen fick också information om att ungdomskommittén fått synpunkter på hur laguttagningar 

görs vid Distriktsmatch, GM och USM. Information om hur uttagningarna görs har skickats till 

ungdomsledarna i distriktet. 

 

O-Ringen 2019 

Thomas Öberg har börjat sitt arbete som generalsekreterare. Just nu besöker han klubbar i Sörmland 

och Östergötland för att etablera kontakt. Det är viktigt att snarast hitta arenor och att bemanna 

ledningsgrupp. Ledningsgruppen ska ha två O-Ringen på sig för att studera arrangemanget.  

På O-Ringen i Sälen hade O-Ringen 2019 en monter. Nästa år finns mer material och information att 

visa deltagarna. 

 

10MILA 2021 

I augusti inbjöds klubbar till ett möte kring ett kommande 10MILA i Valdemarsvik. Intresse för att 

vara med och arrangera har kommit både från klubbar i Östergötland och norra Småland. Mycket är 

förberett, t ex med markägarkontakter. Tävlingscentrum planeras till Grännäs. Planen är att en formell 

ansökan skickas in under hösten och att en arrangörsförening ska bildas kring vinter-vår 2017.  

 

4. Ekonomi 

Förbundet har haft utgifter på 174 000.  Utgifterna är främst ungdomars deltagande i olika aktiviteter. 

En del av pengarna ska klubbar betala tillbaka.  Då ekonomin ändå ser god ut har styrelsen som 

förslag att ÖOF i år står för en större del av resekostnaden än tidigare år.  

Beslut Ungdomskommittén diskuterar och kommer med förslag om hur resekostnaden kan fördelas 

mellan klubbar och förbund i år. 

 

5. Övriga frågor 

Kurser för ungdomsledare 

Beslut Styrelsen beslutar att Anita och Michael Wehlin får i uppdrag att ordna två kursdagar för barn- 

och ungdomsledare under hösten och vintern/våren. Anita och Michael ordnar det praktiska runt 

dagarna. Deltagarna betalar en mindre avgift för kursdagarna, så att det täcker t ex material, lokal, 

mat. Anita och Michael Wehlin ersätts med 5000 kr/dag för arbetet. 

 

Kartkurs Per Carlborg har tackat nej till att ordna en workshop/kurs kring autogenererade kartor.  

Beslut Lena får i uppdrag att fråga Marcus Andersson, Matteus SI, om att ordna en workshop, en 

steg-för-steg-utbildning kring detta. 

 

Besök i klubb 

Styrelse har som ambition att besöka någon/några klubbar i distriktet per år.  

Beslut Mikael Andersson får i uppdrag att ta kontakt med Boxholms OK om det är möjligt att komma 



till klubben vid nästa styrelsemöte den 26 oktober. 

 

Resa till Gotland  

Styrelsen har under några år åkt på en gemensam resa till Gotland i samband med Helg utan Älg och 

då också haft styrelsearbete på under resan. I år har flera styrelsemedlemmar förhinder den aktuella 

helgen 

Beslut Styrelsen gör ingen gemensam resa till Gotland i år.  

 

Datum för kommande möten  

26 oktober på Norra Oskarsgatan 27 eller i Boxholm 

26 november - heldag med styrelsen.  

Beslut Lena tar kontakt med Villa Fridhem om vi kan vara där den 26 november. 

11 januari 

8 februari 

Årsmöte 9 mars 2017  

Beslut Mikael frågar Boxholms OK om det är möjligt att vara i deras lokal Vivåsen. 

 

Vi behöver påminna klubbarna om att man kan söka stipendier för landslagsaktiviteter senast 1 

december. Likaså är det bra att få förslag på Årets ledare och Årets arrangemang.  

Beslut Lena lägger ut information om stipendier, Årets ledare och Årets arrangemang på hemsidan. 

 

Styrelsen har fått information om att Olle Lindman och Anita Wehlin slutar som ansvariga för 

juniorverksamhet. Det blir ett område att diskutera den på styrelsedagen den 26 november. 

 

6. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Lena Fröberg    

 

 

Justeras  

 

 

 

Mikael Andersson 

 


