
Östergötlands	  Orienteringsförbund 

Protokoll vid styrelsemöte 

onsdag 13 jan 2016 
 
Närvarande:	   Mikael	  Andersson	   Bengt-‐Ove	  Blomkvist	   	  
	   Lena	  Fröberg	   Björn	  Karlsson	   	  
	   Ungdomskommittén:	  Ida	  Dalhammer	  
	  
	  

1. Mötets	  öppnande,	  dagordning	  
Mikael	  hälsade	  välkommen	  och	  öppnade	  mötet.	  Ett	  speciellt	  välkommen	  till	  Ida	  
Dalhammer	  från	  ungdomskommittén	  som	  var	  med	  för	  första	  gången.	  
Dagordningen	  kompletterades	  under	  övriga	  frågor	  med	  kartfrågor.	  
	  

2. Föregående	  protokoll	  	  
Föregående	  protokoll	  från	  den	  14	  december	  godkändes	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  	  
	  

3. Förberedelse	  inför	  årsmötet	  
bokslut	  och	  budget	  
Ekonomin	  är	  god	  och	  året	  ger	  ett	  preliminärt	  överskott	  på	  ca	  87	  000	  kr.	  
Arrangemangskommittén	  och	  ungdomskommittén	  har	  lämnat	  budgetförslag.	  B-‐O	  
har	  gjort	  ett	  förslag	  för	  budget	  utifrån	  detta	  där	  överskottet	  ligger	  på	  ca	  23	  000.	  
Mikael	  gör	  ett	  förslag	  för	  budget	  för	  juniorgruppen,	  ca	  25	  000.	  Styrelsen	  betonar	  
att	  det	  alltid	  ska	  vara	  en	  egenavgift	  vid	  de	  olika	  arrangemangen.	  
B-‐O	  gör	  inför	  nästa	  styrelsemöte	  ett	  budgetförslag	  där	  även	  juniorerna	  finns	  med.	  
	  
verksamhetsberättelse	  
Verksamhetsberättelsen	  finns	  i	  Dropbox.	  Den	  behöver	  redigeras	  och	  
kompletteras	  med	  några	  delar.	  Lena	  redigerar	  i	  helgen	  och	  påminner	  också	  Per	  
Magnusson	  om	  att	  skriva	  delen	  kring	  hemsidan.	  Mikael	  skriver	  styrelsens	  
slutord.	  Till	  nästa	  styrelsemöte	  läser	  vi	  genom	  och	  gör	  ändringar	  direkt	  i	  
Dropbox	  eller	  skickar	  info	  till	  Lena.	  
	  
verksamhetsplan	  
Utkast	  finns	  i	  Dropbox.	  Den	  behöver	  kompletteras	  med	  delen	  kring	  juniorernas	  
verksamhet.	  
	  
förslag	  till	  årsmötet,	  motioner.	  
Ingen	  motion	  från	  klubbar	  har	  hittills	  kommit	  in.	  Sista	  datum	  för	  motioner	  är	  10	  
februari.	  Styrelseledamöterna	  funderar	  vidare	  till	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  
årets	  ledare	  
Två	  förslag	  till	  Årets	  ledare	  finns.	  Styrelsen	  beslutade	  om	  vem	  som	  ska	  få	  
utmärkelsen	  för	  2015.	  
	  



val	  
Ingen	  styrelseledamot	  har	  aviserat	  sin	  avgång.	  Från	  valberedningen	  hälsar	  Sonja	  
Hansson	  att	  Carina	  Berger	  Svensson	  tackat	  ja	  till	  att	  ingå	  i	  ÖOF:s	  styrelse.	  
Valberedningens	  Sonja	  Hansson	  är	  den	  som	  har	  varit	  aktiv	  i	  valberedningen	  och	  
hon	  behöver	  hjälp	  av	  övriga	  ledamöter.	  
	  
lokal	  
Trädgårdstorp	  är	  bokad	  och	  TGOK	  kommer	  att	  hjälpa	  till	  med	  förtäring.	  Lena	  
informerar	  Per-‐Martin	  Gustafsson	  om	  antalet	  deltagare.	  
	  

4. Skrivelser	  och	  rapporter	  
Från	  ungdomskommittén	  berättar	  Ida	  att	  det	  har	  varit	  ett	  positivt	  år.	  Alla	  
aktiviteter	  flyter	  på	  och	  distriktet	  har	  många	  duktiga	  ungdomar.	  Under	  året	  har	  
skett	  en	  del	  förändringar	  i	  ungdomskommittén:	  Lars	  Andersson	  och	  Petra	  
Nielsen	  har	  slutat	  och	  Ida	  tillkommit.	  Ungdomskommittén	  består	  nu	  av	  Sara	  
Nordvall	  Forsberg,	  Anna	  Håkansson,	  Lisa	  Åberg,	  Anna	  Wehlin	  och	  Anna	  
Håkansson.	  
	  
Vid	  mötet	  togs	  upp	  att	  det	  nu	  är	  fri	  anmälan	  till	  GM.	  Östergötland	  har	  haft	  som	  
riktmärke	  att	  ungdomarna	  som	  ska	  delta	  har	  minst	  genomfört	  tre	  tävlingar	  under	  
året	  och	  nått	  hyfsat	  resultat.	  
	  
12	  mars	  ordnas	  en	  banläggningskurs	  –	  heldag	  i	  Ljungsbro.	  Björn	  Karlsson	  och	  
Sören	  Nilsson	  Påledal	  ansvarar	  för	  dagen.	  
	  
Från	  FSOK	  har	  inkommit	  en	  skrivelse	  om	  att	  ge	  Erik	  Hallgren	  ÖOF:s	  
förtjänsttecken	  i	  guld	  då	  Erik	  nu	  avgår	  som	  kassör	  efter	  25	  års	  oavbruten	  tjänst.	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  Erik	  Hallgren	  får	  ÖOF:S	  förtjänsttecken	  i	  guld.	  
	  
Från	  Guldklubben	  i	  Östergötlands	  idrottsförbund	  kan	  klubb	  ansöka	  om	  
stipendium	  till	  elev	  som	  går	  andra	  året	  på	  riksidrottsgymnasium.	  För	  vår	  del	  
gäller	  det	  Sarah	  Persson,	  Åtvidabergs	  IF.	  Björn	  får	  i	  uppdrag	  att	  förmedla	  
informationen	  till	  klubben.	  	  
	  
Mikael	  undersöker	  vidare	  kring	  att	  anordna	  en	  kartritningskurs	  i	  distriktet.	  
	  

5. Förbundsmötet	  
Förbundsmötet	  är	  den	  12-‐13	  mars	  i	  Umeå.	  Östergötland	  representeras	  av	  Mikael	  
Andersson,	  Sara	  Nordvall	  Forsberg	  och	  Anna	  Håkansson.	  	  
	  
Information	  om	  motioner	  finns	  på	  förbundets	  hemsida,	  men	  SOFT:s	  förslag	  kring	  
motionerna	  har	  ännu	  inte	  kommit.	  Vi	  gick	  igenom	  motionerna,	  men	  får	  diskutera	  
dem	  även	  vid	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  
Flera	  motioner	  tar	  upp	  förändringar	  i	  regler	  kring	  kartskala.	  	  
Vi	  ser	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  man	  tar	  med	  för	  mycket	  när	  man	  ritar.	  Viktigt	  att	  
fortsätta	  rita	  i	  1:15	  000	  och	  att	  kartan	  ska	  vara	  läsbar	  i	  denna	  skala.	  
Vi	  tror	  inte	  att	  det	  är	  rimligt	  att	  erbjuda	  enskilda	  löpare	  annan	  kartskala	  utan	  
dispens.	  	  



	  
En	  motion	  tar	  upp	  att	  14-‐åringar	  ska	  få	  tävla	  på	  sprintdistans	  i	  USM.	  Vi	  tillstyrker	  
inte	  att	  det	  anordnas	  USM	  för	  HD14.	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  kan	  vara	  klokt	  att	  se	  över	  modellen	  kring	  startordning	  vid	  
stafetter.	  	  

	  
6. Övriga	  frågor	  

Kring	  kartor	  -‐	  Det	  har	  förekommit	  att	  orienterar	  förlägger	  träningar	  utan	  att	  
kontakt	  har	  tagits	  med	  jakträttsinnehavare	  och	  markägare.	  Nya	  sättet	  att	  ta	  fram	  
kartor	  digitalt	  gör	  att	  nya	  orienteringsområden	  blir	  tillgängliga	  för	  träningar.	  
Oavsett	  hur	  kartan	  har	  tillverkats	  har	  vi,	  då	  vi	  är	  medlemmar	  i	  en	  
orienteringsklubb;	  samma	  skyldigheter	  mot	  jakträttsinnehavare	  och	  markägare.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  följer	  de	  regler	  som	  gäller	  kring	  orientering	  och	  allemansrätt	  
och	  att	  visa	  hänsyn.	  
Vi	  bör	  också	  vara	  uppmärksamma	  på	  om	  området	  är	  karterat	  sedan	  tidigare	  av	  
en	  annan	  klubb	  och	  då	  också	  ta	  kontakt	  med	  klubben	  som	  äger	  kartan.	  
Björn	  skriver	  kort	  info	  på	  hemsidan	  om	  detta.	  
	  
I	  vår	  verksamhetsplan	  har	  vi	  en	  punkt	  kring	  att	  besöka	  en	  klubb	  i	  distriktet.	  
Mikael	  kontaktar	  Hammarkinds	  OK	  kring	  ett	  möte	  under	  året.	  

	  
7. Avslutning	  av	  mötet	  

Mikael	  avslutade	  och	  tackade	  för	  mötet.	  
Nästa	  styrelsemöte	  är	  15	  feb	  i	  Tjalvegården.	  Lena	  ansvarar	  för	  fika	  

	  
	  
Antecknat	  av	  	   	   	   Justeras	  
	  
	  
	  
	  
Lena	  Fröberg	   	   	   Mikael	  Andersson	  


