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Information från styrelsen
SISU vill ha kontakt
Vid ÖOF:s styrelsemöte i oktober hade vi besök av tre representanter för SISU Östergötland
som informerade om sin verksamhet och hur de kan stödja orienteringen.
SISU kan hjälpa till med utbildning och studiecirklar med sin personal och ekonomiskt. SISU
har medel från Idrottslyftet att fördela (liksom SOFT och ÖIF till ungdom och anläggningar).
SISU vill komma i kontakt med alla klubbar och besöka för att kunna ge råd och bidrag. Det
som ger underlag för bidrag är antal redovisade studietimmar (15 kr per tillfälle) och andra
aktiviteter där vi samverkar med SISU, föreläsningar, kulturverksamhet mm. Vid besök gör
dessutom SISU en ”skattning” av föreningen vilken kan ge underlag för ytterligare stöd.
Vi kom överens om att SISU informerar vid ÖOF:s ordförandekonferens 20 november.
• SISU rekommenderar ”Träningsläger för styrelsen” under ett veckoslut (två
möjligheter i november 2013). Erbjuder sex klubbar att få utbildning i hjärt- och
lungräddning och få behålla hjärtstartaren.
• Cirklar kan anmälas digitalt via Idrott online om klubbens medlemmar finns
registrerade där.
• Clas Pantzar är verksamhetsansvarig i Östergötland.
• Kristin Edepil är kontaktperson för orienteringen i hela Östergötland och för klubbar i
västra delen av distriktet.
• Jonas Pihl har orienteringsklubbar mellersta delen.
• Eva Sevetin kontaktperson i östra delen.
Se dessutom SISU:s två utbildningar om sponsring enligt brev från SOFT.
SOFT förbundsmöte
SOFT:s förbundsmöte är planerat till 15-16 mars 2014. Motioner skall lämnas före 1
november, och det är föreningar och ÖOF som kan motionera. Motioner från klubbar skickas
av SOFT till ÖOF för yttrande.
ÖOF-styrelsen har diskuterat att åter föreslå att Skogssports redaktör ska vara ansvarig
utgivare. Kanske finns det fler förslag ute i klubbarna, som ni antingen kan ta upp själva eller
föreslå att ÖOF tar upp. Styrelsen behandlar frågan vid styrelsekonferens 18-20 oktober
(Gotlandsresa).
Styrelsekonferens och ordförandekonferens
I samband med Helg utan älg 19-20 oktober har ÖOF:s styrelse sin årliga styrelsekonferens
där lite mer långskiktiga frågor diskuteras. Det vi tänkt ta upp i år är ungdomsfrågor
(inklusive juniorer), motioner till SOFT, morgondagens stora arrangemang. Vi ska också se
vilka vik ska skicka till orienteringskonventet i Skövde 15t-17 november, sen annons i
Skogssport och orientering.se. Och så förbereder vi ordförandekonferensen som äger rum
onsdag 20 november. Då kommer bl a SISU och informerar.
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Riksintresse för friluftslivet
ÖOF har svarat på länsstyrelsens remiss om översyn av riksintressen för rörliga friluftslivet.
Utöver nuvarande områden föreslår ÖOF två nya tätortsnära områden, Vrinneviskogen i
Norrköping, Vidingsjö i Linköping samt Östgötaleden som riksintressen.
Motiveringen lyder:
ÖOF anser att med nuvarande bebyggelsestruktur så finns det ett stort värde i att
det friluftsliv som bedrivs nära tätorterna får status som riksintresse. Föreslagna
områden är idag under stort tryck och olika intresseområden kolliderar.
Friluftslivet får ofta stå tillbaka vid planläggning av nya bostadsområden,
infrastruktursatsningar, naturskyddsåtgärder m.m. Om områdena utses till
riksintresse måste hänsyn till detta tas vid förändrad markanvändning eller
åtgärder inom områdena. Detta skulle säkerställa att boende i Norrköping och
Linköping kan utöva friluftsverksamhet inom ett rimligt avstånd.
Östgötaleden är av stort värde genom att den ger möjlighet för många
medborgare att uppleva olika typer av natur- och kulturmiljö i landskapet. Vi
bedömer att det är ett riksintresse att denna typ av vandringsleder skyddas så att
de inte ianspråktas för andra ändamål eller förstörs genom skogsavverkningar.
Därför bör en korridor på ca 100 meter längs leden vara skyddad så att hänsyn
tas vid ändrad markanvändning eller andra åtgärder.
Utöver detta föreslår ÖOF att staten inrättar ett bidragsstöd för friluftssatsningar
som kommuner tillsammans med andra ideella föreningar kan söka. Bidraget
kan användas till aktiva åtgärder för att förbättra möjligheterna till ett ökat
friluftsliv i hela länet med bättre folkhälsa som följd.
ÖOF-styrelsen genom
Lennart Sturesson
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