
Östergötlands Orienteringsförbund 
 
Ordförandeträff 26 november 2008 i LOK-gården. 
 
Anteckningar: 
 
 

1. Föreningen O-Ringen Östergötland 2007. 
Ordf. Kari Marklund tackade alla inblandade i O-Ringenarrangemanget 
och uttryckte sin och styrelsen stora glädje över det lyckade resultatet. 
Både vad gäller det rent sportsliga men också det ekonomiska resultatet. 
Kari hänvisade också till ÖOF:s årsmöte där denna ordförande träff fick 
mandat att upplösa  ”O-Ringenföreningen”. 
B-O Blomkvist, kassör, redogjorde för 2008 års resultat och bokslut. 
Överskottet för 2008 blev 34782 kronor, som föreslås övergå till ÖOF, att 
användas för ungdomsverksamhet. Kassören ville också påminna om att 
totalt blev det ekonomiska resultat ca 5.6 miljoner att fördela på ca 13000 
nerlagda dagsverken.  
Kassören föredrog revisorernas berättelse, där dessa föreslog att bokslutet 
skulle godkännas och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2008 
års verksamhet. 
Ordförandeträffen beslutade enligt revisorernas förslag. 
Beslutades att kvarvarande kassa, 34782 kronor, skall överföras till ÖOF. 
Ordförandeträffen beslutade, på förslag från ÖOF:s årsmöte, att 
upplösa föreningen O-Ringen Östergötland 2007.  

 
   

2. Karin Östlin rapporterade från SOFT:s ordförandekonferens: 
- Hon tryckte på vikten av att rapportera alla OL-arrangemang! 
- Informerade om ”Offensivsatsningen” inom svensk orientering. 
- Utredningar som är på gång: Regionindelningen. Markstrategi. 
- Ny O-Ringenorganisation. Arbete på en ny regelbok för arrangemang. 
- Hemsidan ”Orientering. Se” 
 
Naturpasset finns i många varianter.  
LOK-stödet är viktigt att redovisa. F.n.v saknas en del redovisningar! 
 

3. Valberedning. 
Valberedningens ordf. Håkan Åberg redogjorde för valberedningsarbetet 
och  svårigheterna i samband med rekryteringen till styrelse och 
kommittéer Han ställde också frågorna, vad vill föreningarna ha ut av 
ÖOF?  Hur skall arbetet inom ÖOF bedrivas? Bör det vara fler ledamöter 



i styrelsen? Borde ÖOF ha en lokal? Håkan vädjade också om förslag på 
kandidater till styrelsen. 
 

4. ÖOF:s Hemsida. 
Per Magnusson informerade om distriktets Hemsida och planerna att 
ersätta den med en ny. Ändringen kommer att ske i ”närtid”. Vad 
förväntar vi oss av Hemsidan? Vad skall den innehålla? Vilka skall kunna 
lägga in uppgifter? Skall vi göra en egen eller skall vi luta oss mot SOFT? 
Vad är en rimlig kostnad? 
 

5. Kommande värdetävlingar. 
Mats Rosander m.fl. informerade om förestående 10-Mila, 2010 i 
Finspång. TC blir på Grosvad. Banläggare Thomas Persson och herr och 
fru Lindman. Tävlingsledare Björn Karlsson. Ett samarrangemang 
Finspång SOK-OK Denseln. 
 
Håkan Åberg informerade Tjällmo Godegård OK:s förestående Natt SM 
2010 i Borensberg.  
Vidare informerade Håkan om kommande 10-Mila i Kvarn 2012. Ett 
samarbete mellan Tjällmo Godegårds OK, LOK, MAI F OL, OK Motala 
och IFK Linköping OS. 
 
2009 arrangerar Finspång SOK Elitserie och juniorcup vid 
Nyhemsskolan. 
 
Vid pennan 
Thomas Kleist 
   
 
 

       
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


