
Östergötlands Orienteringsförbund 

Styrelseprotokoll nr 2 

16 februari 2015 
Plats: Usify, Linköping 
 
Närvarande:  
Thomas Kleist, Björn Karlsson, Bengt-Ove Blomqvist, Lennart Sturesson, Lena Fröberg 
Från ungdomskommittén: Lars Andersson 
Från valberedningen: Sonja Hansson 
 
1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordförande Thomas Kleist hälsade välkommen. Dagordningen godkändes. 
 
2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

3. Förberedelser för årsmötet 

Sonja Hansson rapporterade från valberedningen. Per Magnusson, LOK, tar över arbetet med distriktets 
SportIdent-utrustning efter Ellert Thunhom, IFK Linköping. Rolf Axelsson, TGOK, tar över frågor kring mark 
och vilt efter Lennart Gustafsson, Boxholms OK.  
Mikael Andersson, LOK, är beredd att gå in i styrelsen efter Lennart Sturesson, LOK, som flyttar från distriktet.  
 

Kassören lämnade resultatrapport och balansrapport som skickas med i årsmöteshandlingarna. Kring budget 
återstår information från juniorerna. Om inte information kring detta kommer, lägger vi samma budget för 
juniorverksamheten som föregående år. 
 
Verksamhetsberättelsen är klar. Den sista korrekturläsningen görs under veckan av Lennart och Lena. 
Verksamhetsplanen är klar. Lars Andersson får i uppdrag att kontrollera några punkter i Ungdomskommitténs 
verksamhetsplan och återkomma till sekreteraren med ev korrigeringar. 
Lena ansvarar för att årsmöteshandlingar skickas till klubbarna och att handlingar också finns tillgängliga på 
hemsidan. 
Lennart får i uppdrag att skriva en kortare motivering till Årets Ledare. Lennart hämtar plaketter på Hbergs. 
 

Efter årsmötesförhandlingarna blir det en diskussion kring O-Ringen. Thomas Kleist inleder med kort 
information kring Valdemarsvik. Därefter presenteras Norrköpings-alternativet, ca 10 min. Vid röstningen finns 
det tre alternativ:  
Verka för att arrangera O-Ringen i Valdemarsvik  
Verka för att arrangera O-Ringen Kolmården-Norrköping  
Inte verka för arrangemanget just nu  

Thomas håller i omröstningen som avslutar mötet. Thomas informerar Jonny Karlsson.  

 
4. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista 

ÖIF/SISUårsmöte har årsmöte 20 april. Förbundet har två platser. Styrelsen föreslår att Jonna Engblom och 

Thomas Kleist representerar ÖOF. Thomas tar kontakt med Jonna. 

 

Styrelsen beslutade att tilldela Liz Bergström, GoIF Tjalve ÖOF:s förtjänsttecken i silver. Det kommer att delas 

ut i samband med föreningens 90-årsjubileum 21 mars. 

 



5. Övriga frågor 

Förbundet har fått information från Guldklubben om stipendium för ungdomar som går på riksidrottsgymnasium. 

Information och en uppmaning att söka stipendiet skickas till OK Roxen. Albin Lillieström går på OL-gymnasiet 

i Eksjö.  

 

Lennart ser till att information från Östergötlands arkivförbund, ÖLFA i fortsättningen kommer till Lena. 

 

SDF-bidrag ska sökas senast 14 april. Björn ansvarar för detta i samarbete med ungdom.  
 

Styrelsen rekommenderar klubbarna att följa ungdomskommitténs förslag kring ungdomars deltagande i egen 
tävling:  
Ungdomar tom HD12 får alltid springa oavsett terräng och erfarenhet. HD14-16 får också springa men för 
dessa bör en (individuell) bedömning av klubbledare göras av ungdomarnas terrängkännedom och erfarenhet. 
Lars lägger ut info på hemsidan om detta. 
 
Arrangemangskommittén har beslutat att Matteus SI får ta ut tävlingsavgift gånger 1,5 för Pekingduon.  
 
Björn informerar om kurs banläggning. Det var en välbesökt kurs med 38 deltagare. Nästa år planeras en 
heldagskurs. 
 
SISU har fått förfrågan om Barntränarutbildning. Vi inväntar information från SOFT om tidpunkt för den dag för 
barn- och ungdomsledare som ska arrangeras i varje distrikt under 2014-15. 
 
Kring aktivitetslistan: Lena lägger till de punkter som finns i Verksamhetsplanen, bla träff för MTB och 
skidorientering. 
 
 
6. Nästa möte  

Nästa möte blir ett konstituerande möte direkt efter årsmötet 12 mars. 
 
Thomas avslutar och tackar för intresset. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lena Fröberg    Thomas Kleist 


