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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Björn 
Karlsson, Lennart Sturesson. 
Övriga: Torgny Faxén, suppleant och Ungdom, Marianne Nyman, valberedningen. 
 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Thomas Kleist förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen. Utsänd dagordning 
godkändes med några tillägg under Övriga frågor. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll och aktivitetslistan 
Protokoll 8 från 3 okt och 10 från 21nov godkändes och lades till handlingarna.  

§ 3. Uppföljning Framtidsforum 
Konstaterades att vi inte kommit längre när det gäller organisation och att hitta flera 
som vill åta sig styrelse- och andra ”basuppdrag” i klubbar och distrikt. ÖOF fungerar 
bra i styrelsearbete och arrangemangs-, ungdoms- och juniorverksamhet. I övrigt får 
vi avvakta ev. krav och önskemål från klubbarna. 
Beträffande arrangemang kan vi konstatera att en utveckling mot fler enkla 
arrangemang är på väg. Flera konkreta förslag kom upp under Framtidsforum och 
styrelsen beslöt att omgående gå vidare med: 
• starta en Sprintcup Östergötland under vårdatumperioden med början 2013. 
 uppmana klubbarna att lägga in alla tävlingar och träningstävlingar dels i 

Eventor, dels i ÖOF:s webbkalender.  
 direktlänk till Eventor på ÖOF:s hemsida och helst alla klubbars. 
I i övrigt tror styrelsen att motionsorientering för allmänhet och arbetsgivare har en 
framtid, men att det måste drivas av klubbarna. 

§ 4. Årsmöte 2012 

1) Ekonomi  
Fortfarande inget svar om Idrottslyftet, Thomas kontaktar Holloway. OF-bidrag från SOFT 
82 000 kr oväntat högt. Till nästa möte budgetförslag efter att ungdom, arrangemang och 
junior har försett kassören med underlag. Thomas kontaktar juniorledarna. 

2) Årsberättelse 
Lennarts första utkast kopletterades. Lennart lägger in resultat mm, Thomas 
kompletterar Styrelsens verksamhet och Slutord. Ungdom kommer från Torgny. 
Arrangemang kompletterar med närtävlingar. 

3) Årets ledare 
Inget förslag. Lennart skickar ny uppmaning till klubbarna att nominera. 
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4) Verksamhetsplan 
Tas upp nästa möte med bidrag från kommittéer och ledamöter. 

5) Övrigt 
I stället för programpunkt med inbjuden föreläsare tar vi tid för diskussion av frågor på 
SOFT:s förbundsmöte. Ett tack ska framföras till Sven-Olof Fröberg, Tjalve, för hans 
arbete med registrering av O-ligan. 

6) Valberedning 
Marianne presenterade läget. Ordförande föreslås ur nuvarande styrelse. Behövs ytterligare 
någon till ungdomskommittén, annars är allt klart. Mötesordförande inte klar då Eva-Lena 
Frick inte har möjlighet. Rankingansvarig bör komma från Denseln. 

§ 5. SOFT:s förbundsmöte 2012 
Ekonomi, verksamhetsplan och system för tävlingsavgifter blir stora frågor. Flera redan 
uppsagda på kansliet, två har slutat. Kommer att drabba inte minst stöd för 
tävlingsverksamheten. Vi diskuterade om inte O-Ringen-kansliet borde slås samman med 
SOFT:s kansli. 

Ombud 
Vi har 28 röstberättigade föreningar vilket bara ger tre ombud. Vi kom fram till att vi vill 
ha en representant från styrelsen, en från ungdomskommittén och ytterligare en. Klubbarna 
uppmanas nominera kandidat/er senast 13 februari, därefter fattar styrelsen beslut via e-
post så att uppgift kan lämnas till SOFT 15 februari. 

§ 6. Skrivelser, rapporter 

1) O-Ringen 
O-Ringen har stora krav på kommunen. Thomas och Kjell besöker Valdemarsvik 
kommun för att analysera dessa. Fördelningsnyckel för överskott verkar OK. ÖOF 
ska under våren skicka ut officiell förfrågan till klubbarna om deltagande i O-Ringen 
2016, ska vara O-Ringen tillhanda 15 maj. 

2) ÖLFA 
Arkivorganisationen inbjuder till årsmöte 22 mars. Lennart deltar för ÖOF- 

3)Ungdom 
Program för 2012 är i princip klart, inget USM-läger. 
Preliminär budgetförslag hamnar något lägre än 2011. Skickas till kassören. 
Torgny har gjort en budgetmall som han lägger som dokument på webbsidan. 
Beslut: ÖOF sänder två unga ledare till SOFT:s ungdomsledarkonferens. 

4) Arrangemangskommittén 
Björn informerade om de punkter som tas upp på tävlingskonferensen 20–21 januari. Har i 
uppdrag att driva ungdomskommitténs önskemål att distriktsmatchen ska fortsätta, helst på 
samma helg som nu i augusti. 
Kommer också att framföra våra önskemål på förbättringar i Eventor. 
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7. Övriga frågor 

1) Skid-O 
ÖOF-ungdomar är anmälda till USM. Vilka regler för resebidrag ska gälla? 
Beslut: Samma regler som för OL ska gälla, dvs ÖOF bekostar resa och anmälningsavgift i 
stafett. 
Stefan Frick åtar sig att tills vidare vara kontaktperson. Vi behöver hitta någon 
verksamhetsansvarig.  

2) Skogskarlarnas webb 
SKK har frågat om ÖOF:s webbplats kan härbärgera deras webbsida. 
Beslut: SKK:s webbplats kan läggas in under öof.se.  

3) Dispens från jury 
Beslut: uppdrar åt arrangemangskommittén att söka dispens hos SOFT från att utse 
tävlingsjury vid alla nivå 3-tävlingar inom distriktet under 2012, förutom vid 
mästerskapstävlingar. 

4) Aktivitetslista 
Lennart kompletterar enligt genomgång och dagens protokoll. Bilaga 2 

12. Nästa möte 
E-postmöte 13 februari. 
Måndag 20 februari, Lena kaffebröd. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare Ordförande 
 


