
Östergötlands Orienteringsförbund  

 

 

 
 
 

 Protokoll från  

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 

73:e ÅRSMÖTE 

 

Torsdagen 11 mars 2021 digitalt möte 

 

 

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 29 anslutna föreningar som legat på 

hemsidan inför mötet. 

 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

Under paragraf 12 finns förslag om stadgeändring. Mötet fastställde 

dagordningen  

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Information har funnits på ÖOF:s hemsidan sedan 30 december.  Kallelse 

skickades ut 30 december till klubbarna. Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Till mötesordförande valdes Kjell Holmström. Till sekreterare valdes Carina 

Berger Svensson. 

 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera 

protokollet.  

Som protokolljusterare valdes Kenth Edin Boxholms OK och Jerry Martinsson 

OK Motala. 

 

7. Val av två rösträknare.  

Som protokolljusterare valdes Kenth Edin Boxholms OK och Jerry Martinsson 

OK Motala. 

 

8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret.  

Verksamhetsberättelsen har legat på ÖOF:s hemsida sedan v 8 och varit 

utskickat på klubbarnas mail. Mötesordförande gick igenom berättelsen. 

Mötet godkände 2020 år verksamhetsberättelsen. 
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9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret.  

Kassören redogjorde för årsredovisningen. Ett budgeterat minusresultat blev 

plus i slutredovisningen pga. pandemin med inställda ungdomsaktiviteter. 

 

10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.  

Revisorernas berättelse lästes upp.  

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

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

OF- styrelsen har gjort förändringar i stadgarna utifrån SOFT:s 

rekommendationer. Mötet godkände förslaget. 

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. Mötet fastställde förslaget.  

 

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

fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.  

Eftersom ekonomin är god föreslår styrelsen att ÖOF inte tar ut någon 

medlemsavgift för 2021 samt använder en del av den goda ekonomin till 

ungdomsaktiviteter. Det är också påfört en post i budgeten för kartkontroll 

eftersom det är ganska omfattande arbete som styrelsen tycker behöver ersättas 

ekonomiskt. Styrelsen har gjort en budget för 2021 som även i år pekar mot 

underskott.  

Mötet beslöt att klubbarna inte betalar någon medlemsavgift för 2021 samt 

godkände budgeten för 2021. 

 

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 

Norrköping. 

 

17. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i stadgarnas 20 §. 

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Björn Karlsson och Patrik Kleist samt 

nyvaldes Julia Modig-Tjärnström 
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18.  Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid 

av ett år. 

Till suppleant omvaldes Eva-Karin Jönsson. 

 

19. Val av en revisor och en revisorssuppleant för tiden till och med 

nästkommande ordinarie OF-möte.  

Till revisor omvaldes Monika Lundkvist och till revisors suppleant nyvaldes 

Conny Bruhn. 

 

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

Mötet beslutade låta styrelsen utse representanter. 

 

21.   Beslut om val av ombud till SOFT:s förbundsmöte 

Mötet valde Lena Fröberg, Per Magnusson och Björn Karlsson 

 

22. Val av valberedning.  

Mötet valde Anders Montelius och Lotta Oppås. Det saknas en representant i 

valberedningen från de centrala delarna av distriktet. Klubbarna i centrala 

delarna av distriktet får i uppdrag att välja en representant till valberedningen så 

snart som möjligt.  

 

23. Årsmötets avslutande. 

Mötesordförande tackade för att ha fått vara ordförande för ett lite annorlunda 

årsmöte i dessa digitala tider och lämnade över klubban till omvalda ordförande 

Lena Fröberg 

 

 

 

 

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

mötesordförande Kjell Holmström              sekreterare Carina Berger Svensson            

 

 

 

 

………………………………………       ………………………………………… 

Justerare Jerry Martinsson     Justerare Kenth Edin 

 

 

 

 

 

 

 

  



Östergötlands Orienteringsförbund  

 

 

Efter årsmötets avslutande tackade ordföranden Lena Fröberg dagens mötesordförande och  

mötessekretaren för dagens arbete. Hon riktade också ett stort tack till avgående 

styrelsemedlemmen Sonja Albisser Svensson för gott styrelsearbete som kassör i styrelsen.  

 

Därefter delade ordförande Lena Fröberg ut årets hedersutmärkelser: 

 

Till Årets ledare utsågs Hannes Carlsson, Andreas Hellgren, Fredrik Urberg  

Hammarkinds OK.  

Till Årets Arrangemang utsågs Sensommarspringet Linköpings OK.  

Thomas Kleist Minnesfond gick i år till OK Denseln   

O-ligans klubbtävling vanns av Linköpings OK 

Raketen gick till Tjalve IF Norrköping 

 

Ordförande informerade om kommande förbundsmöte. Det kommer genomföras digitalt  

och bearbeta de motioner som var på dagordningen på det inställda förbundsmötet 2020. 

 

Mötet hade digitalt besök av förbundsordförande Maria Krafft Helgesson som berättade om 

sitt första år som ordförande i pandemins tecken. Maria har bl.a. varit SOFT representant i 

referensgruppen framtagandet av ekonomiskt stöd till idrottsförbunden. Hon berättade också 

att SOFT har även haft representanter i publikrådet m.m. grupper. Möjligheter fanns att ställa 

frågor till Maria. 

 


