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Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, B-O Blomkvist, Lena Fröberg, 
Thomas Kleist, Lennart Sturesson. 
 

Fredag 22 okt färja Nynäshamn–Visby 
Dagen ägnades åt att gå igenom SOFT:s förslag till nya tävlingsregler, version till 
regelkonferensen 2–3 oktober. 
Vi hade en rad synpunkter av större och mindre dignitet. Karin tar med synpunkter till 
SOFT:s ordförandekonferens 30–31oktober och skickar in synpunkterna i detalj per 
e-brev till regelgruppen. 
De frågor vi särskilt betonade var: 

– Mellanklasser tycks vara borta och det accepterar vi. Rätt att motionsorientering 
sker i Öppna banor. 
– Jury behövs inte i nivå 3-tävlingar utöver mästerskap. 
– Fri starttid bör vara tillåtet utom vid mästerskap. 
– Inför inte regel om obligatorisk startdomare. 

Lördag 23 okt hotell Solhem 
Två huvudfrågor: 

– Uppföljning av årets verksamhet och förberedelser för årsmötet. 
– Visioner och ordförandekonferens 17 nov. 

Uppföljningen utgick från verksamhetsplan och budget för 2010 
Arrangemang och ungdomskommittéerna har lämnat in rapporter och vi konstaterade att de 
har genomfört det mesta av det planerade arbetet, arrangemangskommittén kommer att 
komplettera anskaffning av materiel. 
Vi gick igenom styrelsens verksamhetsplan och diskuterade det som behöver följas upp: 
Klubbesök: under året har Thomas besökt och diskuterat med Hammarkinds OK i 
samband med förberedelser för O-ringen 2016. Det ser ut som om O-ringen kan väcka nytt 
liv i klubben. Thomas har även haft kontakter med Ödeshög. Flera klubbar för nästa år: 
Regna, Ödeshög, Hällestad, Kisa, Matteus? 
Planering: Planeringsmöte för styrelsen bör hållas på våren efter årsmötet. 
Webbsidan: Hur många har läst vad? Kan vi få fler att läsa? Hur mycket används RSS? 
”Nytt från SOFT”. Hur få ÖOF:s forum aktivt – annonsering av tävlingar för allmänheten 
på forum? Rekommendation till dem som lägger in nyheter: skriv kort ingress så syns fler 
nyheter. 
Defibrillator: Har akutgrupp utnyttjats på någon av höstens tävlingar? Lennart frågar 
tävlingsledarna. 
Granndistrikt: Gemensamma DM har varit positivt, vi bör fortsätta och försöka få till 
fler. 
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Juniorverksamhet: Bjuda in Anita Wehlin, Skogspojkarna till styrelsemöte för 
diskussion. 
Budget: B-O förändrar budget så att redovisning och budget överensstämmer. Ny 
verksamhet: O-Ringen 2016.  

Årsmötet 
Kallelse, motioner, nominera Årets ledare, antal styrelseledamöter, valberedning (påminna 
på ordförandekonferens). Lennarts tillägg: föredragshållare? Individuell utmärkelse. 
Presenter som inte delades ut på senaste årsmötet hanteras av Karin och Lena. Förslag att 
begränsa DM-plaketter till enbart guld i klasserna HD35 och äldre, på grund av dåligt 
intresse av DM och medaljutdelning. 

Visioner 
Diskussion om framtidsfrågor och ordförandekonferensen påbörjades och fortsattes på 
söndagen (se nedan). 

Söndag 24 oktober Oskarshamnsfärjan 
Officiellt styrelsemöte enligt kallelse och protokoll. 

Visioner och ordförandekonferens 
Övergripande frågan är orienteringens framtid med tanke på vikande deltagande i OL-
tävlingar och att många veteraner kommer att dra sig ur ledarskap med ålderns rätt.  
Tema för ordförandekonferensen blir Östgötsk orientering 2020? Ett antal delfrågor 
formulerades, se inbjudan. Bilaga 1 
Förutom denna diskussion bör vi kanske bjuda in ansvariga för klubbarnas och ÖOF:s 
webbplatser för att utbyta erfarenheter och diskutera hur man når ut till flera. 
Lennart undersöker möjlighet att hyra videoprojektor på Idrottens hus. 
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