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1. Mötets öppnande, dagordning godkändes med tillägg på punkt 10. Lena hälsade nya 

styrelsemedlemmen Per välkommen.  

 

2. Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna. 

 

3. Konstituering: val av vice ordförande, kassör och sekreterare.   

Björn valdes till vice ordförande, Bengt-Ove valdes till kassör och Carina till 

sekreterare.  Mötet beslutade att Bengt-Ove Blomqvist 540201-6678 och Lena 

Fröberg 560219-5900 är firmatecknare tillsammans och var för sig. 

 

4. Ordförandekonferens i vår – frågor från mötet i november. Priser i ungdomsklasserna. 

Markägare som tar betalt och/eller begränsar tillgången till markerna. Lämpligt att be 

Eje Anderssson som driver markfrågor i SOFT lämna information och även några 

lämpliga personer från Östergötland som även lämnar information. Det vore kanske 

intressant att få mer information om O-ringen 2019 och 10-mila 2021. Vi beslut lägga 

Ordförandekonferens  i höst och Lena kontakter Eje. Björn kontaktar lämpliga 

personer i Östergötland. 

  

5. Datum för kommande styrelsemöten 31/5, 30/8. Vi bokar resten av höstens möten den 

31/5. 

 



6. Hemsidan – uppdateringar gjorda, behöver fler förändringar göras?  

Ungdomskommitten tycker det fungerar bra. Det finns ett antal arbetsrum där det går 

att lägga in i. Styrelsen upplever att hemsidan fungerar bra. Adresslistor finns men det 

är oklart hur mycket det används.  Per kan hjälpa till att lägga in bilder eller text om 

någon säger till. Förslag att vi uppdaterar kalendern med aktuella tävlingar. 

 

7. Arkivering – B-O tömt förråd i Vidingsjö 

Vi tittar vad som finns och behöver bestämma var vi ska förvara det. Per frågar om vi 

kan få spara en kartong med priser/standar och en kartong med pärmar på LOK 

gården. Beslut  att vi använder Kanevads fjärilstavla som ett vandringspris för Årets 

arrangemang. Lena tar med den och skaffar en plakett till den. 

 

8. Skogssport – distriktet har 3 prenumerationer: Östergötlands OF Mikael Andersson, 

Anna Wehlin, Ida Dalhammer – göra förändringar? Nej vi fortsätter så. 

 

9. Skrivelser och rapporter –  

• Inbjudan konsulentträff mötet anser inte det relevant att skicka någon den här 

gången.  

• Lena har varit på möte med Östergötlands idrottsförbund  i de nya lokalerna i 

Linköpings Arena. 

• Orienteringen har minskat sina aktivitetstimmar till SISU från 9:onde plats till 

16:onde. Det upplevs som ganska omständigt med rapporteringen och otydligt 

hur det kan användas och samtidigt ger ganska lite tillbaka så det kan vara en 

förklaring. Men det finns också klubbar som använder SISU och är nöjda med 

stödet. Förslag att ge möjligheter till mera information på Ordförandekonferens 

eller ungdomsledarträff. 

 

10. Frågor från ungdomsledarträffen 

Under mötet i november kom frågan om priser och tidtagning vilket togs upp på 

ungdomsledarträffen. Mötesdeltagarna tyckte att det fungerade bra som det var och 

ansåg att det viktigt med mycket priser och minst priser till de tre första. Mötets 

gemensamma mening är att alla ska få priser upp till HD12. Det ska heller aldrig vara 

någon enstaka som inte får pris. Förslag från mötet att ÖOF bidrar till priserna. Vi 

diskuterar vidare på kommande möten om vi kan premiera arrangörer med ex priser, 



ungdomsdeltagande i arrangemanget, kartritning, inköp av laserdata  eller 

småarrangemang.  

Beslut att ha gemensam riktlinjer till arrangörerna från ÖOF som ska finnas samlade 

på hemsidan. ÖOF anser att det aldrig ska vara en enstaka ungdom som inte får pris i 

någon klass.  

 

11. Övriga frågor 

Tävlingsansökningarna för nästa år har kommit in och Björn har godkänt det. Det 

ligger på Eventor. Det var bara en krock mellan LOK och OK Motala men det har löst 

sig. Ev samordna Natt-DM med närliggande distrikt. 

Sydsvenska Mästerskapen beslutat ha ett nytt upplägg som kallas andra chansen för att 

alla ska få tillfälle att springa trots att ungdomen inte är med i något lag.  

USM läger vid Kristi himmelsfärdshelg.  30 ungdomar som deltar. 3-4 ledare. 

Budgeten är god. 

 

12. Mötets avslutande 

Lena tackade och förklarade mötet avslutade. 

 

Ordförande Lena Fröberg 

 

 

Sekreterare Carina Berger Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hej alla konsulenter/distriktsansvariga! 
  
Vi vill starta upp våra konsulentträffar igen för att utveckla vårt samarbete och för att få full 
effekt av alla fina initiativ och aktiviteter som görs inom Svensk Orientering. 
  
Första träffen blir tillsammans med SOFT på vår personaldag den 31 maj med middag och 
övernattning för att avsluta med frukost den 1 juni. 
Nedan ser ni en kort inbjudan, en tydligare agenda kommer närmare inpå och vi tar 
tacksamt emot förslag från er vad ni vill behandla. 
  
Jag ber om ert svar senast söndag den 9 april om ni vill delta och vill ha boende på Bosön 
genom oss. 
  
Inbjudan konsulentträff 31 maj/1 juni – Bosön, Stockholm 
Tider Start onsdag 31 maj runt 10:00 – Avslutar med frukost på torsdag 1 juni. 
Var Bosön, Lidingö, Stockholm 
Kostnad Ni står för resa och boende: 795kr i dubbelrum. SOFT står för lunch, middag och 
frukost. 
Syftet med träffen Lära känna varandra och få förståelse för hur vi gemensamt på bästa sätt 
kan utveckla Svensk Orientering 
  
Innehåll   
10-15 – Presentation/diskussion om: Vision/Mål Svensk Orientering, på gång på SOFT och i 
Distrikten, samarbete framåt mellan SOFT och konsulenter/distrikt 
15 och framåt => Aktiviteter, middag och samkväm 
Gemensam frukost på torsdag 
  
Anmälan: Senast nu på söndag 9 april, ange om ni vill ha boende genom SOFT eller om ni 
fixar det själva. 
  
För distrikt som inte har konsulenter är ni naturligtvis välkomna ändå. 
  
Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till mig! 
/Tomas 
  
  
  
  
 Tomas Stenström 

Idrottschef 
Svenska Orienteringsförbundet 
tomas.stenstrom@orientering.se 
+46 76 315 11 04 
svenskorientering.se – förbundssidan |  orientering.se – allt för utövaren 
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