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ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 

72:e ÅRSMÖTE 

 

Torsdagen 5 mars 2020 i Lillsjöstugan Jursla 

 

 

1. Mötets öppnande.  

Ordförande Lena Fröberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.  

Mötet fastställde den röstlängd med 30 anslutna föreningar som legat på 

hemsidan inför mötet. 

 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

Mötet fastställde dagordningen men ändringen att det inte ska ske någon 

stadgeändring under punkt 12.  

 

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 Kjell Holmström Björkfors GoIF. Till sekreterare 

valdes Carina Berger Svensson Motala AIF OL.  

 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera 

protokollet.  

Som protokolljusterare valdes Katarina Kleist Mjölby OK och Jonas Lundgren 

Linköpings OK.  

 

7. Val av två rösträknare.  

Som protokolljusterare valdes Katarina Kleist Mjölby OK och Jonas Lundgren 

Linköpings OK. 

 

8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret.  

Verksamhetsberättelsen har legat på ÖOF:s hemsida och varit utskickat på 

klubbarnas mail. Mötesordförande gick igenom berättelsen. Inga redigeringar 

gjordes men information om utmärkelser kommer att läggas till..  

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
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Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på ÖOF:s hemsida. 

 

9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret.  

Kassören redogjorde för årsredovisningen. Balansräkningen visar på en stabil 

ekonomi.   

10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.  

Revisorernas berättelse lästes upp. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. 

 

12. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorer. 

OF-styrelsen har gjort mindre redaktionella ändringar i styrdokumenten 

Verksamhetsmål och ansvarsområden samt Administrativa och ekonomiska 

riktlinjer. Sekreteraren gick igenom förslagen till förändringar. 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.  

Styrelsen redovisade förslaget till Verksamhetsplan. Förslaget utgår från SOFT:s 

rekommendationer vid årsskiftet 19/20. Mötet fastställde verksamhetsplanen. 

 

15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt 

fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.  

Styrelsen har gjort en budget för 2020 som även i år pekar mot underskott. 

Eftersom ekonomin är god föreslår styrelsen att ÖOF använder mer pengar till 

ungdomsaktiviteter än föregående år. Det skulle innebära en minusbudget på 

229000:-. Mötet beslöt att klubbarna inte betalar någon medlemsavgift för 2020 

samt godkände budgeten för 2020. 

 

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 §. 

Carina Berger Svensson Motala AIF OL, Per Magnusson Linköpings OK och , 

Bengt-Ove Blomkvist Björkfors GoIF omvaldes till ledamot för en tid av två 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. 

Förslag till revisorssuppleant var inte klart. Valberedningen arbetar vidare för att 
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ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte. 

 

20. Beslut om val av ombud till DF-mötet.  

Mötet beslutade låta styrelsen utse representanter. 

 

22. Val av valberedning.  

Mötet omvalde Anders Montelius, Boxholm OK som ledammot i 

valberedningen.  Det behövs representanter från Östra och Centrala delarna av 

Östergötland. Förslag att klubbarna lämnar förslag till representanter på höstens 

ordförandekonferens.  

 

23. Årsmötets avslutande. 

Mötesordförande tackade för att ha fått vara ordförande och lämnade över 

klubban till omvalda ordförande Lena Fröberg 

 

 

 

 

Efter årsmötets avslutande delade ordförande Lena Fröberg ut Diplom och blommor 

till årets hedersutmärkelser.  Till Årets ledare utsågs Mats Rosander Finspångs SOK. Till 

Årets Arrangemang utsågs Stjärnorpsmedeln och Stjärnorps SK. Thomas Kleist Minnesfond 

gick i år till Linköpings OK.  O-ligans klubbtävling vanns av Linköping OK. Raketen gick 

till Matteus SI.  

 

Ordförande tog upp lite andra aktuella frågor enligt nedan:  

 

MTBO  

Mia och Bertil Eronn berättade om sin resa att upptäcka MTBO. Det krävs inte så mycket 

utrustning, cykel, hjälm, kartställ, kompass. Det är stora likheter med sprintorientering.  

Cyklingen är ett sätt att fortsätta med orientering trots skadeperiod men det kan även vara  

skadeförebyggande.  

Det finns en serie med 6 deltävlingar i Östergötland.  

I år kommer O-ligan utökas med två MTBO tävlingar. 

 

10MILA 2021 

Kjell Holmström informerade om 10MILA 2021 i Valdemarsvik. Alla huvudfunktioner är 

besatta och delfunktionerna är på gång att besättas. Arrangörsklubbarna är ett antal ganska 

små klubbar så det kommer att krävas hjälp från andra föreningar för att samla in ca 6-700 

funktionärer. Det finns redan nu tränings paket i trakterna av Valdemarsvik för de klubbar 

som vill komma på träning. Kartritare är Thomas Persson. Arenan kommer att ligga strax 

utanför Valdemarsvik vid Grännäs.   

 

Natt SM 2021 

Håkan Åberg informerade att TGOK ska arrangera Natt SM i april 2021. Klubben har 

arrangerat olika värdetävlingar regelbundet. Arrangemanget passar bra för att komplettera  

10mila i Östergötland. Blir 50 års jubileum för förra Natt-SM i Östergötland. Arenan kommer 

att vara placerad i Godegård. Det är en ren elittävling.  Utmaningar med arrangemanget består  

av tävlingsregler, banor, gafflingar, ekonomi.  
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Östergötland är i tur att arrangera GM 2021 2: a eller 3:dje helgen i augusti. Än har vi ingen 

arrangörsklubb. Intresserade är välkomna att lämna in ansökan. 

 

SOFT-styrelsens förslag till förbundsmötet 2020 

Björn Karlsson redogjorde för de förslag som är framtagna till förbundsmötet. 

- Stadgeändring rörande styrelsens sammansättning 

- Åldersbundna klasser 

- Likvärdigt upplägg ändring i tävlingsreglerna 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Berger Svensson                                           Kjell Holmström 

sekreterare                                                                mötesordförande 

 

 

 

 

 

Katarina Kleist     Jonas Lundgren 

Protokolljusterare                                                     Protokolljusterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


