
Styrelseprotokoll nr 6/2010  
28 september 2010 
 
Plats: Stora Enso Bioenergi, Linköping 

 

 

 1 (2) 

 
 
Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, B-O Blomkvist, Lena Fröberg, 
Thomas Kleist, Lennart Sturesson. 
Övriga: Björn Karlsson, Arragemang, Torgny Faxén, Ungdom, Marianne Nyman, 
valberedningen. 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordning, föregående protokoll 
Utsänd föredragningslista godkändes med tillägg att egenavgifter för 
ungdomsaktiviteter  behandlas under p. 3. Under p 8, Övriga frågor diskussion med 
valberedningen. Bilaga 1 
Protokoll från styrelsemöte nr 4, 2010-05-24 godkändes. Minnesanteckningar från 
ordförandekonferens om O-Ringen 2010-05-26 lades till handlingarna. Bilaga 2 

§ 3. Idrottslyftet och egenavgifter för ungdomsaktiviteter 
Torgny presenterar ungdomskommitténs uppföljning av budget för 2010. Flera ”unga 
ledare” har engagerats med högre kostnader som följd. 
Beslut: a) Pengar från Idrottslyftet används till USM-lägret så att inga avgifter från 
klubbarna behöver tas ut. 
b) Egenavgifter fastställs till: Rikslägret 0 kr, DM 250 kr, GM 550 kr, USM 850 kr. 
c) Rapporten i övrigt godkändes. Bilaga 3 

§ 4. O-boken. 
Johnny Fransson inbjuder distrikten att lämna egna bidrag till 2010 års O-boken. Björn och 
Lennart tar fram underlag och text och lämnar till O-boken. 

§ 5. O-Ringen 2016 
Söderköpings kommun har svarat på förfrågan om värdkommun och är villigt medverka 
under förutsättning att det framgår att Söderköping och Valdemarsvik är C-orter. 
Beslut: Söderköpings villkor antas. Thomas och Kjell fortsätter kontakter med 
kommunerna och Tjustklubbarna om medverkan samt kontrollerar om markägarna på Ekö 
är beredda att samarbeta. 

§ 6. Styrelsekonferens Gotland 22-24 oktober  
Tre gånger tre timmars konferenstid (färja, hotell, färja). 
Frågor att diskutera: 
• Visioner. Kommunikation med klubbar och medlemmar. 
• Budget, ekonomisk uppföljning. 
• Verksamhetsplan uppföljning. 
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• Ordförandekonferens 17 november. 

§ 6. Rapporter, skrivelser 
a) Rankingansvarig 

Karin redogjorde för SOFT:s krav på rankingansvarig, i stort sett att ge subjektiv 
ranking till 17-åringar. Valberedningen söker person i LOK, Denseln och 
Kolmården. 

b) Östergötlands idrottshistoriska sällskap 
Erbjuder medlemskap. ÖOF har varit medlem och skall fortsätta med det. 

c) Regelkonferens 2-3  okt 
Ingen representant från Östergötland trots försök från arrangemangskommittén och 
styrelsen att hitta villig person. Dock ett 30-tal anmälda från olika delar av landet, 
Kjell Holmström, Björkfors, deltar från regelgruppen. 

d) SOFT ordförandekonferens 30-31 oktober 
Karin deltar. Utöver regelfrågor behandlas skid-OL och O-Ringen. Ingen mer fråga 
från ÖOF att skicka med. 

e) ÖIF enkät 
Karin har svarat på webbaserad enkät om hur mycket vi utnyttjar förbundets 
resurser. 

f) USM 2015 
Linköpings OK söker USM 2015, ÖOF har tillstyrkt och skickat ansökan till SOFT. 

§ 7. Övriga frågor  
a) Valberedningen 

Marianne Nyman rapporterade från valberedningen där hon fortfarande är ensam. 
Karin kommer att påminna de personer i Öst och Väst som lovat att ta fram 
valberedare, och Marianne kommer också att kontakta dem. 
Inför årsmötet ska förslag till ny ordförande tas fram, Marianne uppmanade också 
styrelsen att diskutera om det finns behov av suppleanter. 

b) GM 2012 
Boxholms OK undersöker förutsättningar att arrangera Götalandsmästerskapen 
2012. 

c) DM 2011 
Det har kommit förfrågan från Södermanlands OF om gemensamt arrangemang av 
natt-DM 2011. Gemensamt arrangemang av övriga DM är inte aktuellt för 2011. 
Diskuterades om det är rimligt med mer än en medalj i klasserna HD35 och äldre. 

§ 8. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa under 
konferens på Gotland. Aktivitetslistan justerades.  Bilaga 4 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Karin Östlin 
Sekreterare Ordförande 


