Protokoll från
ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 71:e
ÅRSMÖTE
Torsdagen 7 mars 2019 i LOK-gården, Linköping

1.

Mötets öppnande.
Björn Karlsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Mötet fastställde den röstlängd med 30 anslutna föreningar som skickats ut
inför mötet.

3.

Fastställande av föredragningslista för mötet.
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Information har funnits på ÖOF:s hemsidan sedan december. Kallelse
skickades ut i januari till klubbarna. Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna.

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Björn Karlsson OK Denseln och till
mötessekreterare Carina Berger Svensson Motala AIF OL.

6.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera
protokollet.
Till protokolljusterare valdes Sara Forsberg, OK Kolmården och Marianne
Nyman, Tjällmo-Godegård OK.

7.

Val av två rösträknare.
Till rösträknare valdes Sara Forsberg, OK Kolmården och Marianne Nyman,
Tjällmo-Godegård OK.

8.

Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Vissa smärre justeringar på
resultatsidorna görs samt vilka som blivit utsedda som årets Arrangemang,
ledare och fått Thomas Kleist minnesfond läggs till. Verksamhetsberättelsen
godkändes med dessa justeringar och tillägg och lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på ÖOF:s hemsida.

9.

Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret.
Kassören redogjorde för förbundets ekonomi. 2018 budgeterades för ett
underskott på 89 000 och resultatet blev minus 90000. Under budgetåret fick
ÖOF mindre intäkter än budgeterat pga inställda tävlingar under våren samt
ökade kostnader för ungdomsverksamhet eftersom det deltog fler ungdomar
än tidigare år på Rikslägret. Balansräkningen visar på en stabil ekonomi.

10.

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
Revisorerna berättelse lästes upp av Monika Lundqvist Skogspojkarnas OK.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

12.

Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.
OF-styrelsen har gjort förslag till revideringar av styrdokumenten.
Ordförande gick igenom förslagen till förändringar i ÖOF:s stadgar,
Administrativa och ekonomiska riktlinjer samt Verksamhetsmål och
ansvarsområden. Mötet godkände samtliga förändringar.

13.

Behandling av förslag, som inkommit enligt stadgarnas 10 § (motioner).
Inga motioner har inkommit till styrelsen inför mötet.

14.

Fastställande av Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Mötesordförande gick igenom Verksamhetsplanen 2019 som bygger på
SOFT:s verksamhetsplan. Mötet fastställde verksamhetsplanen.

15.

Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt
fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
Styrelsen har gjort en budget för 2019 som även i år pekar mot underskott.
Budgeten inbegriper satsning mot ungdomsverksamhet och bidrag till
klubbar med elitsatsande orienteringslöpare. Mötet beslöt att klubbarna inte
betalar någon medlemsavgift för 2019 samt godkände budgeten för 2019.

16.

Val av OF-ordförande för tiden till och med nästkommande ordinarie
OF-möte.
Till ordförande för ÖOF under 1 år omvaldes Lena Fröberg, Tjalve IF.

17.

Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i
stadgarnas 20 §.
Björn Karlsson OK Denseln omvaldes till ledamot för en tid av två år. Patrik
Kleist Mjölby OK, Sonja Albisser Svensson Finspångs SOK nyvaldes för en
tid på två år. Bengt-Ove Blomkvist omvaldes på en tid av ett år.

18.

Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av ett år.
Eva-Karin Jönsson, OK Kolmården omvaldes till suppleant för en tid på ett
år.

19.

Val av en revisor och en revisorssuppleant för tiden till och med
nästkommande ordinarie OF-möte.
Till revisor omvaldes Monika Lundqvist, Skogspojkarnas OK och till
revisorssuppleant omvaldes Leif Åke Karlsson, Linköpings AIK.

20.

Beslut om val av ombud till DF-mötet.
Eva-Karin Jönsson valdes som ombud till DF-mötet.

21.

Val av valberedning.
Mötet omvalde Gitte Engström, Linköpings OK, Mikael Håkansson, OK
Kolmården och Anders Montelius, Boxholm OK som ledamöter i
valberedningen.

22.

Årsmötets avslutande.
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötets avslutande delade Mötesordförande Björn Karlsson ut Diplom och blommor
till årets hedersutmärkelser. Linköpings OK utsågs till årets arrangemang. Sara Forsberg
Nordvall OK Kolmården utsågs till årets ledare. Linköpings OK vann O-ligans klubbtävling,
Björkfors GoIF fick Raketen och OK Kolmården utsågs som stipendiat för Thomas Kleist
minnesfond.

Årsmötet startades med besök av gäster från SOFT, Lars Greilert och Moa som pratade över
ämnet barns tävlande.
SOFT ser orientering som en sport där alla får plats utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder
och kön.
RF vill att alla sporter som tillhör RF ska följa deras riktlinjer Idrott för barn och ungdomar.
Rekommenderad litteratur är: Barnkonventionen och föreningsidrotten från UNICEF.
Lite bakgrundsfakta om tränings och tävlingsaktivitet generellt: Orienteringen är precis som
de allra flesta andra sporter som störst då deltagarna är i 11-års åldern för att sedan sjunka
markant. Därefter sker en ökning av deltagare igen när de är i 40 års ålder och därefter sjunker

deltagarantalet sakta igen. Skillnaden mot andra sporter är att inom orientering är ökning med
deltagare i 40-års åldern större än i många andra sporter.
Lars och Moa redogjorde därefter för en studie som är gjord över barns och ungdomars
tränande och tävlande inom orientering. Metoder har varit undersökning av vad forskning
påvisar, Eventorstatistik, samtal med andra sporter, enkäter och intervjuer med ledare,
föräldrar, barn och ungdomar.
Resultat av studien: Av 100 aktiva barn 10–12 år är efter 5 år 44 fortfarande tävlingsaktiva, 2
tränar enbart. Resten har slutat, varav 17 har bytt sport, 13 tappat intresset, 7 saknade
kompisar, 4 tyckte det var för svårt, 3 ville inte tävla, 3 hade blivit skrämda, 7 slutade av
annan orsak.
Av 100 aktiva unga 14–16 år är efter 5 år 42 fortfarande aktiva.
Studien visar tendenser mot att det har betydelsen av barns omfattning av tävlande, om de blir
kvar i sporten eller inte.
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