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1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

 

3. Inför ordförandekonferensen 21 oktober 

Vi hart tidigare beslutat att kalla till träff med distriktets klubbordförande.  

Björn tar reda på om vi kan vara i OK Denselns klubbstuga i Skärblacka. Fika serveras från 18.00 och 

mötet inleds 18.30 

Information kring olika orienterings-discipliner – vad de olika formerna är, kring arrangemang och att 

komma igång. Förslag på personer som kan berätta: 

skid-O: Stefan Frick  

MTB-O: Markus Jansson och Anton Persson  

PreO: Christian Enberg  

Beslut att Björn tar kontakt med Stefan Frick och att Mikael tar kontakt med Markus, Anton och 

Christian. 

 

Under styrelsemötet kom också upp punkter som kan tas upp med klubbarna: 

Motioner till förbundsmöte 

Tävlingsavgifter. Vad gäller?  

Informera om Trail run  - terränglöpning som kan ordnas i samband med orienteringstävling. 

Sprintorientering för skolelever 11 maj 2016. 

 

4. Sprint-skolorientering i maj 2016 

Ungdomskommittén gör förslag kring hur man kan arrangera dagen, där klubbar kan samarbeta med 

skolor.   

 

5. Motioner till förbundsmötet 

I mars 2016 är det förbundsmöte. Klubbar och distriktsförbund kan skriva motioner. Motioner ska 

vara distriktet tillhanda 1 november.  

Under året har klubbar i Östergötland haft möjlighet att prova kartskala 1:7500 för HD50  och HD55.  



Förslaget kom från Östergötlands Skogsflickor och Finspångs SOK. Ingrid Svensson från FSOK 

skrev förslaget till ÖOF.  

Beslut att Björn tar kontakt med Ingrid Svensson kring att skriva en motion till förbundsmötet. Lena 

skriver till klubbarna och påminner om att skriva motioner. 

 

 

6. Styrelseresa till Gotland 

Under resan är uppgiften att gå genom och uppdatera dokument   

Diskussion kring styrelsens uppgift och verksamhet.  

Styrelsen består nu av fyra personer och en representant från ungdomskommittén. Det är angeläget att 

få med ytterligare personer i styrelsearbetet.  Kanske kan någon följa med till Gotland och sedan gå in 

i styrelsen. 

Beslut att B-O bokar rum och bokar färja. Lena tar kontakt med valberedningens sammankallande 

Sonja Hansson. 

 

7. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista 

Utmärkelser TGOK  

TGOK har firat sitt 75-årsjubileum. Klubben skickade in ansökan om utmärkelser i god tid till en 

adress som ÖOF inte längre använder. Trots efterforskningar har brevet inte kunnat hittas. Styrelsen 

hade mailkontakt veckan innan jubiléet kring utmärkelserna och hade inga invändningar mot de 

föreslagna utmärkelserna.  

Styrelsen beslutade att dela ut utmärkelser enligt TGOK:s ansökan. Se bilaga1. 

 

Information kring O-Ringen 

Mikael och Lena var på infomöte i samband med O-Ringen i Borås. Frågor som då diskuterades var 

kring att utse generalsekreterare och huvudfunktionärer. O-Ringen AB ser inga svårigheter med att få 

fram generalsekreterare. GS utser i sin ledningsgrupp.  

Kring ekonomin och om budget hålls vid O-Ringen i Borås kan vi vänta besked i mitten av september. 

O-Ringen AB ser gärna att beslut kring O-Ringen blir klart under hösten. 

 

Tävlingsavgifter 

Tävlingsavgifterna vid tävlingar inom distriktet varierar. En högre avgift bör kunna motiveras av extra 

utgifter. Vi tar upp frågan vid ordförandeträffen.  

Vi noterar att det är skillnad på tävlingsavgift inom olika distrikt. Kanske kan det vara lämpligt att 

skriva motion om detta till förbundsmötet. 

 

Besöka en förening 

I vår verksamhetsplan finns med att vi ska besöka en förening. Vi återkommer kring detta till våren. 

Ett förslag är att vi under våren träffar Hammarkinds OK. 

 



Kurser 

Kurs kring banläggning kommer att ordnas någon gång under nov-feb. 

 

Juniorgruppen 

Juniorerna åker på tränings- och tävlingsläger till Stockholmsområdet i helgen. 21 deltagare i lägret 

Beslut att ÖOF står för resa och träningskartor.  

 

Thomas Kleist minnesfond 

Till minne av Thomas Kleist skänktes pengar till ÖOF.  Vi tycker att familjens önskemål kring fonden 

är viktiga.  

Beslut B-O ber Kjell Holmström om att tala med Katarina Kleist fonden. B-O ordnar med minneskort 

till familjen. 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

9. Nästa möte  

Nästa möte hålls 21 september på Usify.  

B-O ordnar fika 

 

 

 

Antecknat av    Justeras 
 
 

Lena Fröberg   Mikael Andersson 
 

  



Bilaga 1 
 
Utmärkelser vid Tjällmo-Godegårds 75-årsjubileum 19 augusti 2015-08-19 
 
 
James Melander - förtjänstnål 
Annika Karlsson - förtjänstnål 
Tony Eloff – förtjänstnål 
 
Atte Axelsson - diplom 
Ronnie Samor - diplom 
Lisa Åberg Samor - diplom 
Tobias Trofast - diplom 
Anders Svensk – diplom 
 
Rolf Axelsson - silver 
Anna Carlqvist - silver 
Thorbjörn Gustafsson - silver 
Håkan Samor - silver 
Marie Svensk – silver 
 
Erik Karlsson - guld 
Lena Ström – guld 
 
Per-Martin Gustafsson - standar 
Håkan Åberg - standar 


