
Östergötlands Orienteringsförbund

Protokoll vid styrelsemöte 9 2014

Fredag-lördag 17-18 oktober 2014

Närvarande: Thomas Kleist Bengt-Ove Blomkvist
Lena Fröberg Björn Karlsson
Lennart Sturesson
Ungdomskommittén: Anna Håkansson.
Adjungerade: Kjell Holmström och Mikael Andersson

§ 1. Mötets öppnande, dagordning

Ordförande Thomas Kleist hälsade alla välkomna. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Skrivelser, rapporter

Arrangemangskommittén. Björn berättar från arrangemangskommittén. Inför året var det lika 

många ansökningar som inför föregående år, men antalet tävlingar är fler än förra året – mycket 

beroende på att inga tävlingar ställdes in under våren 2014. Det innebär ett ökat antal tävlande. 

Under året har rapporterna från viltansvariga vid tävlingar fungerat bättre.

Lennart meddelar att han troligen inte fortsätter som ansvarig och kontaktperson i markfrågor. Vi 

vet också att Ellert meddelat att han vill trappa ner kring ansvaret för ÖOF:s SportIdent-enheter.

Enkät kring sexuella trakasserier. Lennart berättar att den enkät som ÖOF svarat på kring 

sexuella trakasserier nu har sammanställts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Mer information om föreningarnas arbete för att förebygga att barn och unga utsätts för sexuella 

kränkningar och övergrepp finns på webbplatsen Gråzon Gränsfall Glasklart, 

http://www.mucf.se/forebygga-overgrepp-i-foreningslivet

Lennart skickar ut sammanställningen till klubbarna.

Ekonomi. B-O lämnar sammanställning kring ekonomin. Under året har flera stora tävlingar 

genomförts i distriktet, vilket gett förbundet ökade intäkter. B-O tar kontakt med Anita Wehlin för 



att få underlag för fakturering kring juniorernas tränings-läger och resor..

Vi har ännu inte fått besked kring vår ansökan till Idrottslyftet.

I år har vi en större kostnad för priser jämfört med tidigare år. Vi har köpt in 50 förtjänsttecken för 

drygt 10 000 kronor. 

Vi noterar att kostnaderna för årsmötet stigit och diskuterar om byte av lokal till nästa år. Några 

förslag finns, t ex Boxholms OKs klubbstuga, OK Denselns klubbstuga, Idrottens hus i Norrköping.

Jubileum. Lennart berättar från en trevlig jubileumsfest då OK 64 Torpa firade 50 år. Ca 120 

personer kom till firandet på Solvikens vandrarhem. Ett antal utmärkelser delades ut. Lena ansvarar 

för att resterade förtjänsttecken i silver kommer till klubben.

SportIdent har haft visning i Mjölby av nya system. Ett fåtal deltagare fick information om t ex att 

man nu kan få stämpling registrerade även när man är 2,5 meter från kontrollen. Vi diskuterade att 

detta kan bli ett problem vid sprinttävlingar där kontroller t ex kan sitta på olika sidor ett staket eller 

en häck.

Årets ledare och Årets arrangemang. Vid förbundets årsmöte delas dessa utmärkelser ut. Lena får 

i uppdrag att lägga ut information på hemsidan och uppmana klubbar och enskilda att komma med 

förslag.

Tävlingskonferens. Björn åker på tävlingskonferens 15-16 november . Då kommer man att 

diskutera kring tävlingsprogrammet 2015 och framåt. Andra punkter som kommer att tas upp är 

kartnorm, gemensamma regler för de fyra orienteringsdisciplinerna och regionala överlämningar. 

Kring kartskala för äldre löpare: IOF har normen 10.000 och 5.000, alltså ej 7.500 som Sverige har. 

Ordförandekonferens. Thomas åker på ordförandekonferensen 15-16 november. På konferensen 

ska en valberedning inför förbundsmötet 2016 väljas. Vårt förslag är Sara Forsberg. 

Beslut: Anna Håkansson tillfrågar Sara om hon är intresserade och meddelar sedan Thomas Kleist. 

Valberedningen. Vi ser gärna att valberedningen är med vid kommande möten för att informera sig 

om styrelsearbetet. Lennart Sturesson berättar att han kommer att avgå ur styrelsen då han under 

nästa år kommer att flytta från distriktet.

Möte med SOFT. Styrelsen önskar möte med SOFT kring hur man fördelar arrangemang. Lennart 

samlar exempel som kan vara intressanta att diskutera.



§ 4. Träningsläger för styrelsen

Styrelsen träffar Jonas Pihl från SISU den 19 november för att gå genom enkäten inför 

Träningsläger med styrelsen 21-22 november. Hittills har två föreningsstyrelser anmält sig, 

Skogsströvarna och IFK Linköping.

§ 5 O-Ringen

En stor del av mötet ägnades åt att diskutera O-Ringen och jämföra O-Ringen Valdemarsvik och O-

Ringen Kolmården. Se bilaga 1, 2 och 3.

Den 20 oktober är det ordförandekonferens och diskussion kring O-Ringen i LOK-gården. Vi har 

fått besked om att Stefan Blomgren, Eva-Lena Frick, Lennart Agén och Jan Troeng kommer. De 

kommer att få redogöra för turerna när det inte blev O-Ringen i Valdemarsvik 2016 och få en 

möjlighet att förklara vad som har hänt. 

Det kommer också att bli tillfälle att ställa frågor till dem. Några frågor att diskutera är:

� Möjlighet att få tillgång till avtal som SOFT slöt med Dala-klubbarna?

� Tillgång till det nya avtalet som O-Ringen AB slutit med Dala-klubbarna?

� Vad menas med exklusivt verktyg?

� Kommer det verktyget att användas i fortsättningen?

� Kartor – ska klubbarna stå för kostnaden?

� Diskussionpartner – olika klubbar

� Är det möjligt med en paraplyorganisation?

§ 6. Nästa möte, avslutning

Styrelsen träffas nästa gång den 19 november i Linköping.

Thomas förklarar mötet avslutat och tackar för intressanta diskussioner.

Vid protokollet Justeras

Lena Fröberg Thomas Kleist
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