
Östergötlands Orienteringsförbund 

Styrelseprotokoll nr 5  
5 maj 2014 
Plats: Usify, Linköping

Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Lena Fröberg, Lennart 
Sturesson, Björn Karlsson
Från ungdomskommittén deltog Lars Andersson.

Innan styrelsemötet informerade Jonas Pihl från Sisu Idrottsutbildarna
Se bilaga 1.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Kleist öppnade styrelsemötet och dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Förberedelser för ordförandekonferensen
Vårens ordförandekonferens är 12 maj i Tjalvegården, Norrköping. Hittills har vi fått endast fått in några få  
anmälningar. Lena skickar ut påminnelse till klubbarna. 
Vid mötet tas upp frågor kring att ev arrangera O-ringen tillsammans med Sörmland. Henrik Boström som är chef för 
O-ringen kommer och informerar. Dessutom tar vi upp information från SISU kring träningsläger för styrelsen och 
andra aktuella frågor.

§ 4. Anmälningstid till tävlingar
Thomas har gjort en sammanställning av anmälningstider till tävlingar.  Alla klubbar följer inte de regler som gäller 
kring anmälningstider. 
Björn lägger ut information om vad som gäller på hemsidan kring detta.

§ 5. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista
Från Länsstyrelsen om parkering vid invigning av Naturum vid Tåkern. ÖOF har fått en fråga från Länsstyrelsen om 
förbundet har material för att underlätta parkering. Thomas kommer att svara att vi inte har materialförråd, men också  
informera om hur vi brukar organisera parkering vid orienteringstävlingar. 

Skogssportens gynnare efterfrågar nomineringar till Silverkotten. Stipendiet delas ut till en klubb med god 
ungdomsverksamhet. Styrelsen förslag är att nominera OK Roxen. Lars Andersson ansvarar för att ansökan skickas in.
Det finns också stipendier att söka till klubbar med god verksamhet för utlandsfödda. Styrelsen har inte kännedom om 
klubbar i distriktet som har fokus på att främja mångfald.

Distrikten har fått information om pågående arbete inom SOFT kring markfrågor från Eje Andersson, ansvarig för 
detta inom SOFT-styrelsen.

Aktivitetslistan gicks igenom. Bilaga 2

§ 6. Övriga frågor
a)  ÖLFA - Lennart Sturesson är kontaktperson gentemot Östergötlands Arkivförbund

b)  Tidningsurklipp. Vi hjälps åt med att samla tidningsartiklar kring orienteringsverksamhet i Östergötland. Lena 
sätter in i pärm 

c)  Styrelsen ser gärna att klubbarnas verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på respektive 
klubbs hemsida.



d)  LOK arbetar med att arrangera ett 3-dagars 2016, i samarbete med Björkfors, Skogspojkarna, ev Hammarkind.

e)  LOK firar 80-årsjubileum under året och ansöker om utmärkelser till medlemmar. Styrelsen fattar beslut vid nästa 
möte. Firandet sker i augusti.

f)  Lån av Sportident-enheter. I samband med tävlingarna i påskhelgen, OK Kolmården och Finspångs SOK, hyrde 
ÖOF enheter från klubbarna som sedan lånades ut till klubbarna. Klubbarna får ersättning från ÖOF med 15 kronor per  
enhet: Tjalve - 44 stycken, NAIS  - 40 stycken, IFK Linköping -  28 stycken och Stjärnorp - 26 stycken enheter. 

g)  Ekonomi  Tävlingsavgifter från Kolmårdstävlingarna kommit in.

h) Tävlingsprogram för 2015 finns nu utlagt i Eventor.

§ 7 Nästa möte, avslutning
Nästa möte är ordförandekonferensen i Tjalvegården 12 maj. Nästa styrelsemöte är 16 juni.
Thomas förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 
Justeras

Lena Fröberg Thomas Kleist
Sekreterare Ordförande



 
Bilaga 1.

Information från SISU-konsulent Jonas Pihl

Jonas Pihl är ny SISU-kontakt gentemot ÖOF och Svenska Orienteringsförbundet.
Han har också kontakt med flera orienteringsföreningar inom distriktet.

Blanketterna kommer att försvinna, troligen omkring 1 jan 2015. Då kommer SISU-aktiviteter att  
redovisas i IdrottOnline.

Jonas talar om att SISU arbetar med föreningsutveckling, t ex med träningsläger för styrelsen – en 
kurs där man kan lyfta behov inom förening och distrikt.

Träningsläger för styrelsen brukar ordnas fredag-lördag. Är det ett behov som finns? När kan det 
ligga? Vi diskuterar på ordförandekonferensen. Finns intresse? När skulle det kunna vara i tid?

Jonas visar utvärderingsmaterial för ungdomar, t ex sin träningsgrupp. Olika material för olika 
åldersgrupper, från ca 7 år och uppåt.
Materialet finns digitalt.

Jonas visar på ett dokument där föreningsstyrelsen ska skatta sig själv skattningsverktyg. Ska göras 
inför kursen träningsläger med styrelsen – men kan också användas av klubbar i andra 
sammanhang. Från SISU kommer man då ut och presenterar en sammanställning av vad skattningen 
visade.

Redovisningar till SIS – det sker mycket lärande ute i klubbarna. Minst tre personer i minst 45 
minuter kan redovisas som en aktivitet.
Allt som inte är ordinarie styrelsemöten kan redovisas. t ex föräldramöten, planering av 
arrangemang

Presenterar två material med Wilda och Walter. Ett material kring grupp, gruppkänsla, förslag på 
praktiska övningar. Det andra materialet kring hur kroppen och knoppen fungerar, självkänsla m m. 
Materialet riktar sig till 10-12 år.



Bilaga 2.

Aktivitetslista 2014
Styrelsen 2014-05-05 

Aktuella

Aktivitet Ansvarig Klart den

Arkivgallring Lennart Mars 2014
Motionsorientering – förbättrad information Lennart Mars 2014
Kurs för kartritare – väntar på SOFT Björn 2014

Mötesplan 2014

Datum Aktivitet Kommentar

2014-04-03 Styrelsemöte 3 Thomas fika
2014-05-05 Styrelsemöte 4 Ungdom fika

2014-05-12 Ordförandekonf
Lena lokal och 
fika

2014-06-16 Styrelsemöte 5 B-O fika
2014-08-13 Styrelsemöte 6 Thomas fika
2014-09-17 Styrelsemöte 7 Björn fika
2014-10-17-19 Styrelsekonferens 8 Thomas bokar
2014-11-19 Ordförandekonferens
2014-11-26 Styrelsemöte 9 Lennart fika

Utförda 2014

Aktivitet Ansvarig Kommentar


