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Protokoll från  

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS  

74:e ÅRSMÖTE 

 

 

Torsdagen 10 mars 2022  
 

1. Mötets öppnande.  

Ordförande Lena Fröberg hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

Mötet fastställde den röstlängd med anslutna föreningar som legat på hemsidan 

inför mötet.  

 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

Mötet fastställde dagordningen.  

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Information har funnits på ÖOF:s hemsida sedan 2 januari. Kallelse skickades ut 

till klubbarna 2 januari. Mötet ansågs behörigt utlyst enligt stadgarna. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Till mötesordförande valdes Kjell Holmström och till sekreterare valdes Carina 

Berger Svensson.  

 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera 

protokollet. 

Som protokolljusterare valdes Jerry Martinsson OK Motala och Ebba Hedegård 

OK Kolmården.  

 

7. Val av två rösträknare.  

Som rösträknare valdes Jerry Martinsson OK Motala och Ebba Hedegård OK 

Kolmården.  

 

8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret.  

Verksamhetsberättelsen har legat på ÖOF:s hemsida sedan 20 oktober samt varit 

utskickat till klubbarnas mail. Mötesordförande gick igenom 

verksamhetsberättelsen. En förväxling med vilka som vann raketen respektive 

klubbtävlingen hade skett och det ska redigeras. I årsberättelsen kommer även 
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tillföras årets arrangemang och årets ledare. Med dessa redigeringar godkände 

årsmötet 2021 års verksamhetsberättelsen. 

 

9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret.  

Vice ordförande Björn Karlsson redogjorde för årsredovisningen.  

 

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 2021. 

 

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

OF-styrelsen har gjort förslag till ändringar i Verksamhetsmål och 

ansvarsområden, Administrativa-ekonomiska riktlinjer, stadgarna. 

De ändringar som föreslås är huvudsakligen av redaktionell art.  

Mötet godkände de föreslagna ändringar.  

Förslag från styrelsen att införa 85 års klass i DM på sprint, medel, lång och 

natt.  Mötet godkände förslaget.  

 

13.  Behandling av förslag, som inkommit enligt stadgarnas 10 § (motioner).  

Linköpings OK föreslår att det införs DM i precisions OL med gällande 

fastslagna klasser enligt tävlingsregler.  

Mötet godkände förslaget.   

 

14. Fastställande av Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.  

Styrelsen redovisade förslag till Verksamhetsplan. U-kom påpekade att det 

saknas arrangör för USM-läger. OK 64 Torpa påtalar svårighet att genomföra 

DM arrangemang 2024. 

Med dessa påpekandens beslutade årsmötet fastställa verksamhetsplanen för 

2022. 

 

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

fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.  

Årsavgiften föreslås till samma som tidigare år. Föreningens ekonomi är god så 

Budgeten föreslås till ett underskott. Styrelsen vill lägga mer pengar på 

kärnverksamheten.  

Mötet godkände förslaget för årsavgift samt budgeten för kommande år. 

 

16. Val av OF-ordförande för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-

möte.  

Till ordförande för ÖOF på 1 år valdes Lena Fröberg. 

 

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

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Carina Berger Svensson, Per 

Magnusson och Bengt-Ove Blomqvist samt fyllnadsval på ett år Eva-Karin 
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Jönsson. 

 

18.  Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid 

av ett år. 

Till suppleant nyvaldes Johan Knutsson.  

 

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

nästkommande ordinarie OF-möte.  

Till revisor omvaldes Monika Lundqvist och till revisorssuppleant omvaldes 

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 beslutade låta styrelsen utse representanter. Styrelsen har förslagit Julia 

Tjärnström, Lena Fröberg och Jonas Lundgren att delta i förbundsmötet. 

 

22. Val av valberedning.  

Mötet valde Anders Montelius för Västra delen och Lotta Oppås för Östra delen.  

Det saknas någon från centrala delen distriktet och styrelsen fick i uppdrag att 

fortsätta söka någon lämplig kandidat.  

 

23. Årsmötets avslutande  

Kjell tackade för förtroendet att leda årsmötet och lämnade över klubban till 

ordförande Lena Fröberg som förklarade årsmötet avslutat.  

 

 

 

 

 

 

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

Mötesordförande Kjell Holmström             sekreterare Carina Berger Svensson 

 

 

 

 

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

Justerare Jerry Martinsson           Justerare Ebba Hedegård 
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Innan och efter årsmötesförhandlingarna 

Innan årsmötesförhandlingarna fick mötet information om Radiopejlorientering av Mattias 

Eriksson. 

Mattias Eriksson berättade först om sin bakgrund kort och därefter mer ingående vad 

radiopejlorientering. Det handlar om att hitta kontroller med hjälp av en radiopejlmottagare 

hitta kontrollen som består av en radiokontroll. Sporten har utövats sedan 1948 och är större i 

Östeuropa än i Västeuropa. Utrustningen består av karta, kompass, pejlmottagare och hörlurar 

samt penna. Mångsidig sport kräver löpning, orienteringskunskap, strategi, teknik, analys av 

information och anpassning därefter. 5 maj kommer att erbjudas en provapå träning med 

introduktion. 14 maj arrangeras uttagstävlingar i Linköpingstrakten för kommande VM. Och 

15 maj likadant i Mjölbytrakten.  

 

Efter årsmötesförhandlingarna skedde lite avtackningar och uppvaktningar av utmärkelser. 

Mattias Eriksson, Kjell Holmgren och Carina Berger Svensson avtackades med blommor. 

 

Utmärkelser: Raketen gick till Tjällmo Godegårds OK, O-ligans klubbtävling gick till 

Linköpings OK, Årets arrangemang gick till Tjalve OK, Årets ledare blev Per-Martin 

Gustavsson Tjällmo Godegårds OK. 

 

Björn Karlsson berättade om OK Denselns arbete för att stödja flyktingar från Ukraina. De 

bor idag i klubbstugan. ÖOF och klubbarna i distriktet stödjer på de sätt som behövs. 
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Konstituerande styrelsemöte 220310 

 

Val av ordförande Lena 

Val av vice Björn 

Kassör Julia 

sekreterare Carina 

ledamot E-K, Per, B-O 

Suppl Johan Knutsson 

 

Firmatecknare som förra året Julia Lena 

 

Nästa möte 20 april kl. 18.00 LOK-gården 

 

Ebba Hedegård är intresserad av styrelsearbetet och ordförande föreslår att hon 

adjungeras.  

Övriga styrelsen biföll förslaget. 

 

Lena förklarade mötet avslutat 

 


