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Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Bengt-Ove Blomkvist, Lena Fröberg, 
Thomas Kleist, Lennart Sturesson. 
Övriga: Anneli Berggren, Ungdom, Björn Karlsson, Arrangemang. 
 

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

§ 2. Dagordning, föregående protokoll 
Utsänd föredragningslista godkändes Bilaga 1 
Protokoll från styrelsemöte nr 7, 2010-02–11 godkändes. Vidare lades 
minnesanteckningar från styrelsekonferens 22–24 okt och ordförandekonferens 17 
nov till handlingarna utan anmärkning.  

§ 3. Juniorverksamheten 
Ingen representant för juniorverksamheten hade möjlighet att delta denna kväll, men 
gruppen har påbörjat planering för nästa år med bl.a. juniorläger i Alicante, Spanien. 
Ett förslag till aktiviteter och budget har lämnats till styrelsen. Bilaga 2 
Beslut: en juniorkommitté ska bildas och representanter inbjuds till nästa 
styrelsemöte.  
Gruppen har en fråga om några som inte uppnått junioråldern kan få följa med om det 
blir lediga platser. Styrelsens svar: Det är OK men de kan inte utlovas samma bidrag 
som juniorer och yngre seniorer får.  

§ 4. Ansökan om kredit från 10MILA 2012 
TioMilaföreningen 2012 har ansökt om en räntefri kredit på 100 000 kr. 
Beslut: Den sökta krediten beviljas och skall i sin helhet vara återbetald senast 15 
april 2012. Sekreteraren svarar på ansökan och kassören skriver låneavtal med 
TioMilaföreningen 2012. Bilaga 3   a och b 

§ 5. Budget och andra årsmötesfrågor 
Underlag till budget från kommittéer ska vara kassören tillhanda senast 15 jan. 
Underlag för verksamhetsberättelse ska vara sekreteraren tillhanda senast 15 jan. 
Lennart arbetar vidare på stadgeförslag med fler antal styrelseledamöter samt 
möjlighet till suppleanter Bilaga 4 
DM-plaketter: förslag till årsmötet i enlighet med styrelseprotokoll 7, § 3 a. 
Årets ledare diskuterades. Kanevadtavla finns som pris. 
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§ 6. Uppföljning ordförandekonferensen 
Vi diskuterade vad styrelsen kan göra för att underlätta för klubbarna att satsa mer på enkla 
arrangemang, motionsorientering och ungdomar. Diskussionen förmedlas i ett brev som 
Lennart sänder till klubbarna. 
Beslut: Brev med innehållet i diskussionen sänds till klubbarna (Lennart) och 
styrelsen kommer att stödja nya typer av tävlingar ekonomiskt med stimulansbidrag 
eller förlustgaranti.  Bilaga 5 

§ 7. Hjärtstartare 
Lennart har skrivit till tävlingsledare och frågat om användning av akutgrupp och 
synpunkter på sådan alternativt hjärtstartare, ett svar från Mjölby OK har inkommit. 
Eftersom intresset verkar vara svagt beslutar styrelsen att vända sig till LOK och fråga om 
klubben vill köpa hjärtstartare och förvalta den om ÖOF betalar halva kostnaden och LOK 
sedan lånar ut utrustningen till andra arrangörer.  

§ 8. Tävlingar under vårstopp 
Lennart har en fråga om det är idé att vända sig till länsstyrelsen för att få till stånd 
tävlingar under vårperioden av typ 43-kavlen. Björn informerar om de kontakter 
arrangemangskommittén haft med länsstyrelsen. Innebörden är att arrangemang kan tillåtas 
i områden typ Vidingsjö och Vrinnevi under nuvarande vårstoppsperiod. Styrelsen 
konstaterar att det därmed inte lönar sig att gå vidare med frågan. 

§ 9. Rapporter, skrivelser 
a) Wennerqviststiftelsen 
Staffan Runtegen, representant i styrelsen för Wennerqviststiftelsen, rapporterar att 20 000 
kr avsatts till utdelning av stipendium som Boxholms OK kommer att söka. Runtegen 
utses att även i fortsättningen representera östgötaorienteringen i stiftelsen. 
b) Guldklubben Östgötaidrottens veteraner  
önskar förslag till stipendiater för ungdomar som går andra året på riksidrottsgymnasium. 
Karin tar fram meriter för Amanda Thellsén, OKS. 
c) Utmärkelser  
har skickats till 60-årsjubilerande OK Denseln och 75-årsjubilerande OK Skogsströvarna 
vid deras 75-årsjubiléer. Ingen från ÖOF kunde representera. 
d) Kostnad SOFT elitaktivitet 
OK Kolmården har inkommit med faktura avseende 50% av kostnaden för elitjunioren 
Anna Forsberg i samband med SOFT-aktivitet. 
Beslut: ÖOF betalar den fakturerade kostnaden till OK Kolmården. 
e) Arrangemang 
– ”PM för tävlingsarrangörer” håller på att uppdateras och läggs ut på hemsidan efter nyår. 
Största ändringen är att anmälningstiden till tävlingar minskas från 14 dagar till 9 dagar. 
Även ny version av ”PM för kartframställning” läggs ut efter nyår. 
– Beträffande nya regelverket så kan tävlingsarrangörer söka dispens från att utse jury och 
att ha startdomare. 
– Christian Enberg, LOK, har accepterat att vara rankingansvarig. 
Beslut: Styrelsen utser Christian Enberg till rankingansvarig. 
f) Ungdom  
Verksamheten med ”unga ledare” har fallit bra ut. 
g) Valberedningen  
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Klubbarna i östra området har utsett Sonja Hansson, GoIF Tjalve till valberedare, arbete 
inom västra området pågår.  
h) 10MILA 2012 
Lennart rapporterar att 10MILA 2012 nu har tillgång till e-postlistor och arbetsrum på  
ÖOF:s webbplats. 

§ . Nästa möte, aktivitetslista 
Styrelsemöten före årsmötet 10 mars 2011 hålls måndag 24 januari och torsdag 10 februari. 
Sekreteraren justerar och sänder ut ny aktivitetslista. Bilaga 6 

§ . Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Karin Östlin 
Sekreterare Ordförande 


