
Östergötlands Orienteringsförbund 
Styrelseprotokoll nr 2/2014
12 februari 2014
Plats: Tjalvegården, Norrköping

Närvarande: 
Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Sturesson, 
samt Petra Nilsson (adjungerad ungdomskommittén) och Sonja Hansson.
Bengt-Ove Blomkvist hade anmält förhinder.

§ 1. Mötets öppnande, dagordning
Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Föredragningslistan godkändes.

Bilaga 1

§ 2. Föregående protokoll 
Protokoll 1 från 22 januari 2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Förberedelser för årsmötet

a) bokslut och budget
Förslag till resultaträkning och balansräkning godkändes. Se handlingar till årsmötet.

Bilaga 2
Förslag till budget justerades så att underskottet blir ca 70 000 kr i stället för 130 000 kr. 
Det uppnås genom att räkna upp prognos för tävlingsavgifter och öka egenfinansiering 
av resor för främst ungdomsverksamheten, ÖOF betalar i fortsättningen 50% av 
resekostnader. Se handlingar till årsmötet. Bilaga 2

b) verksamhetsberättelse
Utkastet fastställdes med några mindre ändringar. Bilaga 2

c) verksamhetsplan
Sekreteraren lägger in ändringar med anledning av ändrad budget samt planer för 
arrangemang och ungdom Bilaga 2

d) förslag till årsmötet, motioner
Under denna punkt föreslog Thomas att ÖOF ska inrätta ett utvecklingsstipendium 
riktat till landslagslöpare i orienteringslöpning.
Beslut: Ett stipendium inrättas, medel avsätts i budgeten och regler förs in i Administrativa och 

ekonomiska riktlinjer. Bilaga 2

e) dagordning
Tillägg av styrelsens förslag under punkt 12 och information och diskussion om SOFT:s 
förbundsmöte i ny punkt 23. Bilaga 2
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f) val
Sonja meddelade att Kjell Holmström tackat ja till att leda förhandlingarna.

g) Lokal, priser, mm
Eje Andersson, förbundsstyrelsen, har tackat jag till att inleda årsmötet med ett 
anförande om markfrågor.

§ 4. Inför förbundsmötet
Förbundsstyrelsens förslag och motionssvar diskuterades kort. Det finns inga stora 
invändningar mot förslagen, utom förslaget till avslag på ÖOF:s motion.

§ 5. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista

a) Aktivitetslista
Sekreteraren uppdaterar om så behövs. Bilaga 3

§ 5. Övriga frågor
Inget mer att avhandla.

§ 6. Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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