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Minnesanteckningar från
ÖOF ordförandekonferens
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Deltagare:
Ordföranden och representanter från OL-klubbar i Östergötland

________________________________________________________________

• Lena Fröberg ordförande i ÖOF hälsade välkomna och presenterade övriga styrelsen
samt representanter från ungdomskommittén. Per Magnusson ansvarig för SportIdent
material informerade om nyinköp av material.

• Information från SOFT:s ordförandekonferens av Lena Fröberg
Lena informerade från konferensen som hölls den 16-17/11 i Södertälje. Från den 1/1 20 finns en ny lag om registerutdrag från polisen för ungdomsledare, information finns
på SOFT:s hemsida. Från 1/1 blir barnkonventionen lag. Förbundsmöte kommer att
arrangeras under våren 2020. Lena gjorde en återkoppling till förbundsmöte 2018 vad
som genomförts och är kvar. Ett bildspel från konferensen med mer information finns
på SOFT:s hemsida.
•

Information från SOFT:s tävlings och arrangemangskonferens av
Björn Karlsson.
Nya anmälningsavgifter i år har inneburit ökning av avgifter. På ca 28% av
närtävlingarna har det inneburit en arrangemangsavgift. SOFT sköter uppföljningen av
avgifter. 42% av avgiften ska gå tillbaka till distriktet. Alla arrangemang som
rapporteras till SOFT, oavsett om det ger några intäkter till SOFT, genererar att en
liten peng (200:- och 2:-/löpare från distriktet) går tillbaka till distriktet som sedan
används för distriktets ungdomsverksamhet.
Nytt klassystem, en del redan genomfört annat genomförs från 1/1 2020.
Ny klassindelning föreslås med ändringar på de öppna klasserna och borttaget av
kortplatser och U klasser samt möjlighet till eller utan tidtagning. Det ska även vara
möjligt att springa patrull och bli skuggade.
Förslag är framtaget för krav på tävlingar nivå 2 och nivå 3.
Småland har tagit fram en banläggningsvariant med 12 banor. 14 banor med H 21 och
D21 klasserna separat krävs för att tävlingen ska vara ranking-meriterande.
Kommande värdetävlingar 2021 och framåt redovisades. Bildspel med mer detaljer
finns på SOFT:s hemsidan.

• Information från SOFT:s mark och viltkonferens av Rolf Axelsson
På konferensen samtalades om problem och det har tidigare varit jakt men det har
förändrats. Nu är det mer frågor om markhänsyn av olika slag. Naturreservat är svåra
att komma in i pga olika hänsynstagande. Där finns heller ingen allemansrätt. Det
krävs alltid samråd med länstyrelsen eller kommun. Se naturvårdsverkets allmänna råd
96:4 och Skogstyrelsens tjänst Skogens pärlor. Det bästa är att lägga
orienteringstävlingar på brukad skogsmark. I Naturvårdsverkets allmänna råd nämns
att orientering ligger under miljöbalken 12 kap. 6§. Rolf har sammanställt statistik
över observerad vilt. Observationer av älg är ganska konstant med ca 10 per år, gris
enstaka observationer, rådjur har ökat tydligt och även hjort.

• Information om ansökningar och nomineringar till stipendier och
priser.
Nomineringar till Årets ledare, Årets arrangemang, Thomas Kleist stipendium klubb
med juniorverksamhet ska göras senast 31/12. Ansökan till Rune Haraldsson
stipendium för 16 åringar ska göras senast 1/12.
Ansökningar om bidrag till Landslagsuppdrag och landslagsläger bör också göras
senast 31/12.
•

Information från ungdomskommittén
Ungdomskommittén önskar att speakern på tävlingar uppmärksammar ungdomarna
men när det gäller tom 12 år benämns med namn och klubb men inte med tid eller
placering.
Förslag kommer att tas fram till försäsongslägret över poängberäkning av O-ligan.
Vi behöver arrangör av USM läger, träning och logi. Östergötland ansvara för GM
2021 och efterfrågar arrangör för den tävlingen.
Unga ledare efterlyses, det är en viktig funktion och kan vara ett bra alternativ för
ungdomar som inte vill satsa på eget tävlande.
ÖOF kommer i början av säsongen fastställa kostnaden för olika tävlingar och resor.
Utvärdering av säsongen 2019 samt planering av säsongen 2020 finns i
ungdomskommittén protokoll som ligger under protokoll på ÖOF:s hemsida.

• Motioner till förbundsmötet
Nomineringar av nya styrelseledamöter till SOFT senast 31/12.
I år har det bara kommit in 6 motioner till förbundsmötet.
1. Småland motion om att SOFT ska ersätta arrangerande distrikt med 200 000.
2. Motion om att vid MTBO ändra från 10 års intervaller till 5 års intervaller i
klasserna.
3. TGOK motion om skärm vid Natt-OL.
Mötets reflektioner: Tveksamhet att det är lämpligt för ungdomar. Men ändrande av
texten kan innebär att det blir valbart för arrangören att använda reflexer eller skärm.
Oklart om det skulle påverka antalet deltagare. Om det blir valbart med skärm eller
reflex blir det oklart vilken OL-teknik som ska användas, då måste det stå tydligt i
inbjudan. Vad innebär det för tävlingsregler om regeln blir tolkningsbar på flera sätt.
Ska det här stå i tävlingsanvisningar istället för tävlingsregler?
Mötet tillstyrker att motionen går vidare till förbundsmötet för fortsatt behandling.

4. Fjärås AIK, Inför flexibla starttider
5. Fjärås AIK Inför modernt HCP system
6. Fjärås AIK inför nya klasser som är baserad på svårighet och längd

• Årsmöte 2020
5 mars i Lillsjöstugan.
Lena tackade alla deltagare för ett givande möte och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare Carina Berger Svensson

