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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart 
Sturesson, Bengt-Ove Blomkvist, Anna Håkansson (adjungerad ungdomskommittén). 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Mötet inleddes med att Thomas och Katarina Kleist bjöd på kräftor och kantarellomelett. 
Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Föredragningslistan godkändes med 
tillägg under övriga frågor: Yttrande över riksintressen för friluftslivet. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll  
Protokoll 6 från 3 juni 2013 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. Gotlandsresa 
Thomas har bokat färja och hotell, från Nynäshamn fredag 18 oktober kl 11. 
Frågor att ta upp: Softs arrangemangshandbok och ungdomsfrågor. Lennart frågar Roland 
Nilsson, SOK Viljan, om han kan presentera den. Thomas undersöker om det finns någon från 
Gotland som kan tala om ungdomsverksamhet. 
Anna Håkansson deltar från ungdomskommittén tillsammans med ytterligare någon. 

§ 4. Webbplatsen 
Soft har tagit fram ny grafisk profil som ska användas bl.a. på ny version av webbplatsen. 
Ambitionen är att alla delar av organisationen ska ha samma hemsida. Per Magnusson och 
Lennart Sturesson är anmälda att ha tillgång till den nya sidan; de återkommer med rapport 
till styrelsen efter utvärdering. 

§ 5. Stora arrangemang 
Diskuterades vilken typ av stora arrangemang som är lämpliga för Östergötland sedan 3-
dagars är nedlagt och 43-kavlen troligen inte återkommer. Kvällstävlingar sen vår och tidig 
höst har varit lyckat, kanske fler sådana ska uppmuntras. Av större arrangemang ska Finspång 
ha elitserie 2014, tredagarsarrangemang i Valdemarsvik 2016 värt att gå vidare med. 
Frågan diskuteras vidare på styrelsekonferensen i oktober och ordförandekonferens i 
november. 

§ 6. Motioner till förbundsmötet 2014 
Information är utlagd på ÖOF:s webb. Lennart arbetar vidare på motion om utgivarskapet för 
Skogssport. Motion om att stora frågor som bildande av O-Ringen-bolag ska beslutas på 
förbundsmöte ska övervägas, ledamöterna studerar vad som reglerat i nuvarande stadgar. 

§ 7. Rapporter, skrivelser, aktivitetslista 

 a) Arrangemangskommittén.  
Det har varit dåligt med viltrapporter. 
Flera klubbar har inte betalat tävlingsavgifter för 2013. 
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 b) Ekonomi 
Kassören lämnade rapport om ekonomin, som visar att kostnaderna ligger på ca hälften av 
årsbudget medan intäkterna är mycket lägre. Rapporten godkändes. 
   Bilaga 2 

 c) Aktivitetslista 
SISU bjuds in till septembermötet.   Bilaga 3 

 d) Jubileum 
Matteus IS fyller 75 år och kommer in med ansökan om utmärkelser, hanteras av ordförande 
och sekreterare.  

§ 8. Övriga frågor 

Riksintressen för friluftslivet 
Björn presenterade förslag till yttrande med förslag om två ytterligare områden, 
Vrinneviskogen i Norrköping och Vidinsjö i Linköping. Lennart föreslog att också 
Östgötaleden ska innefattas. 
Beslut: Styrelsen inlämnar yttrande med denna innebörd, Björn och Lennart skriver  
yttrande.   Bilaga 4 

§ 9. Avslutning 
Deltagarna tackade för förtäringen och ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare Ordförande 


