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Inför ÖOF årsmöte och SOFT förbundsmöte
Årsmöte 8 mars
Motionstiden går ut 9 februari. En motion har kommit från LOK om DM-medaljer (riv upp
förra årets beslut).
Årets ledare: Styrelsen tar emot motiverade förslag fram till nästa styrelsemöte 20 februari.
Förutom vanliga punkter med årsberättelse och val kommer en punkt vara diskussioner inför
SOFT:s förbundsmöte.
Framtidsforum
Efter Framtidsforum i Mjölby 14 januari har styrelsen diskuterat hur vi ska gå vidare.
Slutsatsen är väl tyvärr att när det gäller organisation och att hitta flera som vill åta sig
styrelse- och andra ”basuppdrag” i klubbar och distrikt så kom vi inte längre. ÖOF verkar
fungera bra i styrelsearbete och arrangemangs-, ungdoms- och juniorverksamhet. I övrigt får
styrelsen avvakta ev. krav och önskemål från klubbarna.
Beträffande arrangemang kan vi konstatera att en utveckling mot fler enkla
arrangemang är på väg. Flera konkreta förslag kom upp under Framtidsforum och
styrelsen beslöt att omgående gå vidare med:
•
starta en Sprintcup Östergötland under vårdatumperioden med början 2013.
Här finns redan tre tävlingar anmälda till arrangemangskommittén, från OK
Denseln, Mjölby OK och Linköpings OK.
 uppmana klubbarna att lägga in alla tävlingar och träningstävlingar dels i
Eventor, dels i ÖOF:s webbkalender.
 direktlänk till Eventor på ÖOF:s hemsida och helst alla klubbars.
I i övrigt tror styrelsen att motionsorientering för allmänhet och arbetsgivare har en
framtid, men att det måste drivas av klubbarna.
Läs mera om vad som kom fram i bifogade minnesanteckningar, vilka också publiceras på
webbplatsen.
Förbundsmöte 17–18 mars
Östergötland har tre ombud. Eftersom dessa ska vara anmälda till SOFT 15 februari kan de
inte väljas på årsmötet, utan styrelsen får göra det (enligt förra årsmötets delegation). Men
styrelsen tar gärna emot förslag till ombud från klubbarna senast 13 februari. Styrelsen räknar
med att utse en representant från styrelsen, en från ungdomskommittén och en som är
nominerad av klubbarna.
Frågor som kan bli dominerande är SOFT:s verksamhetsplan med ny inriktning, ekonomin
med nedskärningar i kansliet, tävlingsavgifter och övriga motioner. De som blir utsedda till
ombud bör delta i diskussionerna vid nästa styrelsemöte 20 febr och årsmötet 8 mars.
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Vi kom fram till att vi vill ha en representant från styrelsen, en från ungdomskommittén och
ytterligare en. Klubbarna uppmanas nominera kandidat/er senast 13 februari, därefter fattar
styrelsen beslut via e-post så att uppgift kan lämnas till SOFT 15 februari.
Enligt uppdrag
Lennart Sturesson
Sekreterare

