
 

 

Östergötlands orienteringsförbund 

Minnesanteckningar från  

ÖOF ordförandekonferens  

Torsdag den 25 november kl. 18.30  

 

 Ordförande Lena Fröberg hälsade välkommen och presenterade kvällens program. 

 

 Information från SOFT:s ordförandeträff och arrangemangsträff 

Hemsidor: Idrott online upphör med hemsidor 230101. SOFT kommer med förslag 

inom närtid men tar inte fram en webblösning. 

Lena berättade om Ordförandträffen som innehöll: 

Vision 2030 för alla hela livet. Utveckling av ledare, individen och 

arrangemang/evenemang, kommunikation, digitalisering. 

Organisationsförändringar, var vill vi vara 2030 som organisation.  

Evenemangssupportbolag, organisation som är proffs på att arrangera stärka 

varumärket svensk orientering. 

Likvärdigt tävlande (se Eventor träna/tävla) 

SOFT har fått 3,7 milj i återstartsstöd efter pandemin. Det kommer att användas till 

olika åtgärder bl. a. utbildning, tävling it-stöd, insatser riktat mot 17-25 år och bredd 

och motion genom hitta ut, naturpass. 

Björn berättade om innehåll på Arrangemangsträffen: 

Det pågår aktivt arbete med mark och vilt genom relations och informationsarbete 

med syfte att stödja klubbar och arrangörer med kunskap om markfrågor, natur och 

allemansrätt. Det kommer ny vägledning för arrangemang i naturen.  

Ev kommer generellt samråd med Länsstyrelsen upphöra men det kommer kvarstå vid 

arrangemang som berör naturreservat. Det är då arrangerande klubb som söker 

samråd. Det kommer att erbjudas utbildning av SOFT.  

Nytt är att rådjur får jagas mellan 1/5 och 15/6 vilket kan påverka våra arrangemang.  

Likvärdigt tävlande innehåller en målsättning om jämn könsfördelning i styrelser och 

organisation. Det har genomförts en enkät med fokus på jämställdhet. Det har även 

genomförts en enkät rörande erfarenheter från restriktioner i samband med pandemin. 

Där framkom erfarenheter som kan tas med framåt.  

Det är beslutat om en ny tävlingsklass ParaO.  

Det planeras ett förtydligande om vad som ska ingå i Nivå 2 (nationell) tävling och 

Nivå 3 (distriktstävling). Preliminärt kan det komma under våren.  

 Motioner till förbundsmötet 
12 motioner har kommit in till förbundet. En motion från medlem i orienteringsklubb i 

distriktet. Mötet ställde sig postiiv till den lämnade motionen. Distrikten ska lämna 

yttrande på motioner från egna distriktet till Förbundet senast 1/12 och Styrelsen 

kommer lämna i sitt yttrande att ÖOF tillstyrker motionen.  

 Hitta ut 

Det är många projekt igång i Sverige. Nästa år i Östergötland kommer det genomföras 

i Finspång, Linköping, Motala, troligen Mjölby och Norrköping. Det är viktigt att 



tänka till kring placering av checkpoints och parkeringsmöjligheter så det inte 

påverkar allmänheten negativt.  

 Info om tävlingar 2022 

Många nationella tävlingar kommer genomföras i distriktet inklusive värdetävlingarna 

Natt-SM och Swedish League 22 och 24 april. 

Det kommer troligtvis att fylla på med flera mountainbikar tävlingar. 

TGOK efterfrågar fortsättning med fri starttid. Mötet diskuterade frågan med fördelar 

eller nackdelar.  

 Valberedning 
Ska bestå av 3 ledamöter. En representant från västdelen, östdelen och en från 

mittdelen. Just nu saknas en representant från mittendelen. Berörda klubbar 

undersöker frågan.  

 Ungdomskommittén 

Är i nuläget endast 3 ledamöter och behöver vara fler. Saknar representanter från 

Västra och Östra delen. Alla klubbar uppmanas undersöka möjligheter att få med fler 

ledamöter. 

Ungdomsledaträff hölls 20/11. O-ligan under 2021 har varit rörig pga pandemin. 

From 2020 gäller att utdrag om belastningsregister för ungdomsledare ska lämnas in 

till klubbarna. Dessa gäller 2 år vilket innebär att de som är ungdomsledare och 

begärde ut utdrag 2020 behöver förnya sina utdrag under 2022. 

 Hjärtstartare 
Just nu har ca 6 klubbar tillgång till egen Hjärtstartare eller har möjlighet att låna från 

närliggande Räddningstjänst. 

Förslag att Hjäststartare köps in av ÖOF och att den skickas till arrangerande klubb 

vecka för vecka och mottagande klubb ansvarar för funktionskontroll. Just nu finns 

ingen frivillig att ta huvudansvar så inget beslut inköp fattas idag. 

 Stipendier/pris/ersättningar 

Uppmana ungdomar i klubben att söka Rune Haraldssons stipendiet senast 1/12. 

Nominera till årets ledare och årets arrangemang innan 31/12. 

Möjligheter finns att söka ersättnings för landslagsuppdrag 

Priser för ungdomar sedan 2020 lämnades. 

Vid mötet fick klubbrepresentanterna årets DM-plaketter. 

 

 

 

 

………………………………………....         ………………………………………… 

Ordförande Lena Fröberg   Sekreterare Carina Berger Svensson 

 

 

 


