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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Björn Karlsson, Lennart Sturesson, 

Bengt-Ove Blomkvist, Sara Forsberg (adjungerad ungdomskommittén). 

Förhinder anmält av Lena Fröberg. 

Inbjudna från SISU §1: Clas Pantzar, Kristin Edepil och Jonas Pihl. 

 

§ 1. Information från SISU 

Representanter från SISU Östergötland informerade om sin verksamhet och hur de kan stödja 

orienteringen. Kristin är kontaktperson för hela Östergötland och för klubbar i västra delen av 

distriktet, Jonas i mellersta och Eva Sevetin i östra.  

SISU kan hjälpa till med utbildning och studiecirklar med sin personal och ekonomiskt. SISU 

har dessutom medel från Idrottslyftet att fördela (liksom SOFT och ÖIF till ungdom och 

anläggningar). SISU vill komma i kontakt med alla klubbar och besöka för att kunna ge råd 

och bidrag. Överenskommelse att SISU informerar vid ÖOF:s ordförandekonferens i 

november. 

Rekommenderar ”Träningsläger för styrelsen” under ett veckoslut (två möjligheter i 

november 2013). Erbjuder sex klubbar att få utbildning i hjärt- och lungräddning och få 

behålla hjärtstartaren. 

Cirklar kan anmälas digitalt via Idrott online om klubbens medlemmar finns registrerade där. 

§ 2. Mötets öppnande, dagordning 

Ordförande Thomas Kleist förklarade det formella mötet öppnat. Föredragningslistan 

godkändes.  Bilaga 1 

§ 3. Föregående protokoll  

Protokoll 7 från 26 augusti 2013 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4. Styrelsekonferens Gotland 

Thomas har bjudit in Anders Nilsson, ungdomsledare i Gotlands Bro OK, att på 

fredagskvällen presentera deras verksamhet. Utöver ungdomsfrågor (inklusive juniorer) tar vi 

upp motioner till SOFT, morgondagens stora arrangemang och förbereder 

ordförandekonferensen. 

§ 5. LOK-stödet, remiss till SOFT/RF 

Vi tycker att det är bra att åldern för stöd höjs till 25 år. Det är risk att det blir färre 

rapporteringar när dessa ska göras i Klubben online. Lennart lämnar detta svar till SOFT. 

§ 6. Orienteringskonventet i Skövde 

SOFT har inbjudit till orienteringskonvent i Skövde 15-17 november. Vi bör skicka 

åtminstone någon deltagare, helst till ordförandeträffen. Lena Fröberg tillfrågas om detta, 

Kent-Åke Ohlsson om kartträff. Beslut och anmälan på styrelsekonferensen 19-20 oktober. 

§ 7. Motioner till förbundsmötet 2014 

Beträffande aktiebolag för O-Ringen finns inget i stadgarna som hindrar styrelsen att besluta. 

Vill vi/går det att ändra stadgarna? Diskuteras på styrelsekonferensen tillsammans med 

motion om Skogssport.
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§ 8. Rapporter, skrivelser, aktivitetslista 

 a) O-Ringen 2007  

På begäran från nya O-Ringen-chefen har B-O levererat uppgifter om antal deltagare och 

ekonomi. 

 b) Ekonomi 

Ekonomisk rapport från kassören godkändes och lades till handlingarna 

 c) Aktivitetslista 

Granskades, Lennart kompletterar.  Bilaga 2 

 d) Jubileum 

Matteus IS fyller 75 år och kommer in med ansökan om utmärkelser, hanteras av ordförande 

och sekreterare.  

 e) DM lång D16 

Björn meddelade att eftersom det blivit olika kartskalor för D16 på DM långdistans blev det 

inte DM status hos Skogspojkarna. Mästerskapet kommer därför att avgöras på OK Motalas 

tävling den 13 oktober. 

§ 9. Övriga frågor 

 a) Ansökan om bidrag till motionsarrangemang 

GoIF Tjalve har ansökt om bidrag på 10 000 kr för marknadsföring av Skogskampen. 

Beslut: Styrelsen beviljar ett bidrag på 2 000 kr. Klubben uppmanas att lämna en skriftlig 

redogörelse för erfarenheter och kostnader till inspiration för andra klubbar, samt lämna en 

muntlig redogörelse vid ordförandekonferensen. 

 b) Juniorverksamhet 

Juniorledarna ställer in höstlägret på grund av för få anmälda och undrar om det finns 

ekonomi för att i stället sponsra resa till Turkiet i vår. Styrelsen föredrar aktiviteter som kan 

delas av fler deltagare och diskuterar frågan vidare vid styrelsekonferensen. 

 c) Matteus 75 år 

Matteus SI har ansökt om förtjänsttecken. Delegeras till ordföranden och sekreteraren. 

Beslut: Dessutom tilldelas Bo Andersson ÖOF:s standar för långvarig ledarverksamhet i 

klubben, bl a 40 år i styrelsen. Utdelas av Lena Fröberg vid jubiléet 5 oktober. 

§ 10. Avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

Lennart Sturesson  Thomas Kleist 


