
 

 

Östergötlands Orienteringsförbund 

Protokoll Styrelsemöte 

 

lördag 13 januari 2018 på Rimforsa strand 

 

Närvarande: Carina Berger Svensson  Per  Magnusson 

  Bengt-Ove Blomkvist   Lena Fröberg 

 Björn Karlsson 

 

 
 

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena förklarade mötet öppnat och mötet godkände dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte 29 november godkändes och läggs till 

handlingarna. 

 

3. Förberedelser för årsmöte 

bokslut och budget förbereds av Bengt-Ove inför årsmötet. Mötet gick igenom den 

ekonomiska redovisningen. 

verksamhetsberättelse bearbetades av mötet.  

verksamhetsplan bearbetades av mötet. 

förslag till årsmötet  Ytterligare punkt förutom årsmötesförhandlingarna blir aktuella 

frågor till Förbundsmötet. 

motioner inga inkomna än.  

årets ledare Utifrån de förslag som inkommit beslutade styrelsen xxxx till årets 

ledare. 

årets arrangemang Carina deltog inte i beslutet. Styrelsen utsåg xxxxxx  till årets 

arrangemang med motiveringen: Arrangemanget genomfördes på ett bra sätt med bra 

terräng och banläggning samt med genomtänkta detaljer I genomförandet. 

Styrelsen vill också ge ett hedersomnämnande  till xxxx. 

Thomas Kleist minnesfond  styrelsen kontaktar Ungdomskommitten för förslag till 

lämpliga kandidater. 

 



 

 

4. Motioner till förbundsmötet det har skickats in 16 motioner till förbundsmötet. De 

finns på: 

http://www.svenskorientering.se/forbundsinfo/traffarochmotesplatser/förbundsmöte/2

018/   Motionerna berör bl.a.kartskalor, avgifter,  miljöfrågor, tävlingsregler, 

lagstiftning, klasser, mark, m.m. 

 

5. Skrivelser och rapporter Det har kommit en skrivelse från Guldklubben om 

stipendier. Tove Ekström Linköpings OK  är utvald till stipendiat.  

6. Övriga frågor Mötet anser att vi behöver göra en genomgång av ÖOF:s stadgar i 

förhållande till RF:s normalstadgar  under verksamhetsåret. Även Administrativa och 

ekonomiska riktlinjer behöver revideras under kommande år. 

Deltagare till Förbundsmötet blir Lena Fröberg, Per Magnusson och Carina Berger 

Svensson. 

7. Nästa möte den 31 januari I Lok-gården. Björn tar med fika. 

 

 

Lena Fröberg ordförande   Carina Berger Svensson sekreterare 

 

 

 

Att göra: 

Kontrollera med valberedningen om förslag till ordförande för årsmötet Lena 

Dagordning till Årsmötet    Carina 

Fika till Årsmötet     Lena 

Kallelse till Årsmötet 

Lägga Årsmötesdokument på ÖOF hemsida   Carina 

Köpa blommor för uppvaktning 
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