
Östergötlands Orienteringsförbund 

Protokoll från styrelsemöte 

 

Onsdag 31 maj 2017 kl. 18.00 
 
Plats: LOK-gården, Linköping 
 
Närvarande: Carina Berger-Svensson Per Magnusson 

Bengt-Ove Blomkvist Lena Fröberg  
Björn Karlsson  
Ungdomskommittén Lisa Åberg 
 

För kännedom: Thomas Stenström, Anders Montelius, Mikael Andersson, Monika Lundqvist. 
 
 

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena förklarade mötet öppnat och mötet godkände dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll  

Protokollet från styrelsemötet från 5 april godkändes och läggs till handlingarna. 

 

3. Ordförandekonferens  

Eje Andersson har tackat ja. Konferensen planeras till den  9/11. Plats LOK-gården. 

Per bokar.   Fika ber vi LOK ordna. Innehåll: Information om markkontakter av Rolf 

Axelsson, LOK:s erfarenheter om markkontakter m.m. Information att det blir en 

ordförandekonferens  läggs ut på hemsidan innan sommaren av Lena. Definitiv 

inbjudan görs i höst. 

 

4. Klubb att besöka  

Vi planerar att besöka en klubb under hösten. OK 64 får frågan av Lena om de är 

intresserade av besök. 

 

5. Uppföljning upp diskussion kring priser.  

Vid en ledarträff påtalades det att det är viktigt med priser barn och ungdomar. På trä

ffen ansågs det att det skulle vara priser till alla upp till 12 årsklasserna. Mötet föreslår 

att ungdomskommitten gör ett förslag utifrån ledarträffen, egna synpunkter, 

ungdomarnas åsikter, Västerbottens filosofi och idrottens riktlinjer. Förslaget 



diskuteras både i styrelsen och på ordförandekonferens för att styrelsen sedan kanske 

kunna gå ut med en rekommendation till kommande år. 

 

6. Bredd- och motionsmöte:  

I samband med O-ringen i Arvika bjuds vi in till ett möte om bredd och motion från 

SOFT.  Lena anmäler att 2-3 personer från Östergötland deltar. Flera klubbar i Ö

stergötland bedriver Naturpass i år. Numera sker redovisningen digitalt vilket upplevs 

i klubbarna som ett försvårande moment. 

 

7. Skogsportens gynnare. 

Det har kommit brev från Skogsportens Gynnare med uppmaning om att söka 

stipendier. Carina vidarebefordrar till klubbarna, styrelsen och lägger en blänkare på 

hemsidan. Ansökningarna verkar kunna ske både från distriktet och klubbarna. 

 

8. Diskussionsfråga:  

OL-distanser: Trenden verkar vara att medeldistansen tar över långdistanser. 

Diskussion om det stämmer och vad det beror på och om det är ett problem. Kan vi på

verka på något sätt, fri starttid, lite återbäring på ÖOF-avgiften eller något annat? Bjö

rn tittar lite på befintlig statistik.  

 

9. Skrivelser:  

Västergötland föreslår att Götalandsarrangörer ska gå tillbaka till den tidigare  

klassindelning för Götalandsmästerskapen. Var och en läser igenom förslaget som 

ligger i Dropboxen. Förslaget diskuteras därefter i både ungdomskommittèn och 

styrelsen för att vi ska komma till en gemensamt ställningstagande på nästa styrelsemö

te. 

 

10. Ekonomi:  

Ekonomisk rapport är lämnad. Alla kostnader för ungdomsresan har inte kommit än. 

Tvådagarstävlingar kan ibland redovisas som en tävling och då blir det fel kostnad för 

klubben men Ellert försöker hålla kontroll på det. Frågan har varit uppe på 

arrangemangsträffen men vi behöver upprepa det.  

 



11. Ungdomskommittén: Ungdomsresan har gått bra och alla är nöjda. Det efterfrågas 

sprintträning och läger med sprintinriktning. 

 

12. Övriga frågor:  

Förslag Konferensresa till Bornholm. Carina undersöker om MAIF OL ska åka om vi 

isåfall kan åka med. 

Arkivet är flyttat till LOK-gården. 

 

13. Höstens möten: 30/8, 27/9, ev konferensresa alternativt kvällsmöte i slutet av oktober, 

ordförandekonferens 9/11, ett möte hos OK 64 en onsdagskväll i november-december.  

 

 

Sekreterare Carina Berger Svensson  Ordförande Lena Fröberg 

 

………………………………………….                 …………………………………………… 

 


